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ఉపోదాతం 
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టొంబాయినుండి వెలువడే “సెట్ (ట్రాన్స్పోర్ట్ రివ్యూ" పత్రిక సంపాదకులు 
(శ్రీ జె. జాన్, బొంబాయిలోని చెట్లను గురించి సామాన్య (పజల విమి త్తం 

కాన్ని వ్యాసాలు (వాయమన్నారు. ఆ వ్యాసాలే ఇప్పు డీ పుస్తకరూపం ధరిం. 

చాయి. ఈ వ్యాసాలలో మొదటిది 1058 మే నెల పషతికలో అచ్చయింది; చిట్ట 
చివరిది 1880) జనవరిలో ప్రచురితమయింది. ఆ తర్వాత మరాటీభాషలో ఆ 
ప్మతికను వెలువరించడానికని “'సేట్ (ట్రాన్స్పోర్ట్ రివ్యూ'' పతిక ఆపివేయ 

బడింది. 

ఈ వ్యాసపరంపరలో మొదటి దానిని (పచురిస్తూ, ఆ పత్రికా సంపాదకుడు_ 

“ఆకర్షణీయమైన పుష్పాలూ, ఆకులూ గల చెట్ల నుగురించి, తీగలగురించి ఈ 
చిన్న చిన్న వ్యాసాలను సచి తంగా అప్పుడప్పుడు _పచురించాలని మాసంకల్పం. 

ఇట్టి చెట్లను, తీగలను ఇండ్ల ఆవరణలలో, వీధులలో ఇతోధికంగా పెంచ 
డానికీ, మనరాష్ట్ర_పజలు రవాణా సిబ్బందీ (పకృతి సౌందర్యాన్నిచూచి మరిం 

తగా ఆనందించడానికీ ఈ వ్యాసాలు దోహదం చేయగలవనే నమ్ముతున్నాము.” 
_లాఅని (వాశారు. 

బొంబాయి [పాంతపు చెట్ల, తీగల గురించిన ఈ వ్యాసాలలో కొన్నిటిని 

వదలివేసి, మిగతా వాటిని కొద్ది మార్పులతో చేర్పులతో ఈ పుస్తకంలో (ప్రచు 
శించడమైనది. ఈ పుస్తకంలో కొన్ని సరికొత్త వ్యాసాలను చేర్పడంకూడ 
జరిగింది. మనదేశపు ఇతర (పాంతాలలోను, నగరాలలోను వీధుల వెంబడి 

నాటి పెంచే చెట్లను మాత్రమే ఎన్నుకుని, కేవలం ఇంటితోటలలోను అడవుల 
లోను పెంచే చెట్లను వదలి వేయడం జరిగింది. 

ఈ పు_సకం- '.వృక్షశాస్త్రంగావి ఆటవీళాస్తంగాని వృత్తిగా గలవారి నిమి త్తం 

వాపనద కాదు. ద్వీపకల్ప భారత దేశంలో సుపరిచితములై న కొన్ని వీధి వక్క 

చెట్లను గురించి .సామాన్య(పజలకు తెలియజేయాలన్న దే ఈ పు స్తకంయొక్క_ 
ఆశయం. ఆందుకనే ఈ పుస్తకంలో సాంకేతిక పదజాలాన్ని అతిపరిమితంగా 
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'వాడాను; ఆ సాంకేతిక పదాలనయినా పూర్తిగా వివరించడానికి యత్నించాను. 

ఇహ, వ్యాసాలలో (వజలప ఆన కి దాయకమైన వివరాలను మా(తమే ఇచ్చాను. 

ఈ పుస్తకంలో చర్చించిన చెట్లలో చాలవరకు మనదేశంలో ఏదో ఒక భాగావికి 
చెంచనవే; ఆ మిగిలిన కొన్ని పరదేశి చెట్లయినా, ఈ దేశమంతటా వ్యాప్తి 

చెంది, ఇక్కడి సరిస్థితుఖకు సర్దుకుని, ఇంచుమించుగా ఈ దేశపు చెట్లవలె పరిగ 

ణీంచడానికి అర్హ మైన వే. 

మొదట బొంబాయివోని ఆ పషతిక నిమిత్తం బొంబాయి వాసుల నిమిత్తం 

(వాసినప్పుడు అక్కడివారికి ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఇవ్వడ జరిగింది. ఈ 

పుస్తకంలో, హిమాలయ సక్వళాలకు దకిణ౦గా పున్న మసి దేశంలో ఎక్కువ 

భాగాసకి న క్రిదాయకమైన విషయాల నిచ్చాను. 

ఇందులో ఫలానా చెట్ల గురంచి (వాసి, ఫలానా చెట్ల గురించి (నాయలేదేమి జు 

అని (వ్రాత పతిని చూచిన కొందరు మిత్రులు అడిగారు. ఇంనులో చేర్చిన వాటి 

కన్ని ఆందమైన చెట్లు కొన్ని వున్నాయి 5దా___అని (పళ్నించారు. అట్లాంటి 

వారికి = నేను ఆయాచెట్లను ఎన్నుకోవడానికిగాని, కొన్నింటిని వదలిషేయడాని! 
గాని (సక్యేకించి ఏమీ మూలస్తూతంగాని, సిద్దాంతంగాని లేదనే సమాధానం. 

చెస్పారి. ఎన్నో ఏండ్లనుండి నేను భారతదేశమంతటా చెట్లను గసనిస్తూ 
పర్యటి స్తున్నాను. వాటిలో కొన్ని నన్నాకర్షి ంచాయి. ఆవి ఈస్ప స్తకంరో చోటు 

చేసుకున్నాయి. కాకపోతే కొందరు మిత్రులు “ఇదిగో, ఈచెట్టు ఎంత అందంగా 
వుందో చూడండి” ఆని నాకు చూపించిన సందర్భా లున్నాయి. అట్టి చెట్లూ 

ఇందులో వున్నాయి. మొత్తంమీద - హిమాలయాలకు దూరంగా ద్వీపకల్ప 

- భారతంలోనూ, అస్పాములోని సుదూర ప్రాంతాలలోను కనపడేవీ మన (పజలకు 

పరిచితమైనవీ _ ఆయిన చెట్లను గురించి ఈ పుస్తకంలో (వ్రాయడం జరిగింది, 

. ఇహ పోతే ఇందులోవి చిత్రాల విషయం: ఒక్క 10-వ చిత్రం మినహా 
మిగతా వాటి రంగుల బ్లాక్ లను బొంబాయికి. చెందిన ఎ. కె. గోహెల్ రచిం 

చిన వాటర్ కలర్ చిత్రాలనుండి తయారు చేయించాము. గోహెల్ చితరచనకు 

క్రొత్త ఢిల్లీలోవి “కౌన్సిల్ ఆఫ్ వైంటిఫిక్, ఇండస్ట్రియల్. రీనర్చి” వారు 

ఆర్థిక సహాయం అందించారు. ఒకప్పుడు పురంధర్ వాని, (పమతం ఫీన్లండ్ 
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వాసి ఆయిన ఆర్. ఎ, ఎక్షండ్ రచించిన చిత్ర మాధారంగా 10-వ చిత్రం తయా 

రయింది. ఈ పుస్తకంలోని హోవ-టోన్ చిత్రాలన్నీ ఇ. బ్లాటర్ రచించిన 

“ది పామ్స్ ఆఫ్ (బ్రిటిష్ ఇండియా ఆండ్ పిలన్"” (ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ 
(పైన్ వారిచే (ప్రచురితము.) అన్న పుప్తకం నుండి (గపాంచదిడీనాయి. 1వ 

చితమూ, 11 (అ) చిత్రము మినహా మిగతా రేఖా చిత్రాలను ఈ పుస్తకం 
నిమి త్తం కలకత్తాలోని “బొటానికల్ నర్వే ఆఫ్ ఇండియాకు చెందిన చిత్ర 
కారుడు (శ్రీ, డి. పి. దేట్ వేశారు. . ఈ రచయిత తీసిన ఫోటో ఆధారంగా 
11 (ఆ) చిత్రమూ, “బొటానికల్ నర్వే ఆఫ్ ఇండియూోకు చెందిన డాక్టర్ 
టి. ఏ. రావ్ తీసిన ఫోటో ఆధారంగా 1వ చ్మిత్రమూ తయారయినాయి. ఈ 

చిత్రకారులకూ, ఆక్స్ఫర్డ్ యూవివర్సిటీ వెస్ వారికీ నా ధన్యవాదా లచ్చి స్తున్నాను. 

మొదట “మీ చెట్లను తెలుసుకోండి'' అన్న శీర్షికతో (పచురీతమైన వ్యాసా 
లను ఈ పుస్తకంలో చేర్చడావికీ, వారి రంగుల బ్లాక్ల నుపయోగించుకుని ఈ 

పుస్తకం (ప్రచురణ ఖర్చులను తగ్గించడావికీ అనుమతించి సాయపడిన సంపా 
దకుడు (శ్రీ జె, జాన్కూ రాష్ట్ర రవాణా శాఖవారికీ నా కృతజ్ఞతలు. రేఖా చిత్రాల 

రచనలో తోడ్పడిన (శ్రీ. కె. ఎస్. (శ్రీవివాసన్ (“'బొటావికల్ సర్వే ఆఫ్ 
ఇండియా'లో డిప్యూటీ డైరెక్షరు)కు నా కృతజ్ఞతాపూర్వక పందనా 
లర్చి స్తున్నాను. 

హెచ్. సాంతపొ 
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= రుదగణప (Adina cordifolia Hook.) 

రా అ అ = 

ఏనుగుచింత (Adansonia digitata Linn) 

పెద్దమాను (Ailaonthus excelsa Roxb) 

. ఏడాకుల పాల (4౧/0722 scholaris R. Br.) 

. పనన (Arlocarpus heterophyllus Lamk) 

. భారత దేశమందలి కొన్ని ““కాంచన'' గణపుచెట్లు 

కాంచనము (Bauhinia Purpurea Linn.) 

శ్వేత కాంచనము (Bauhinia racemosa Linn.) 

దేవకాంచనము (Bauhinia tomentosa Linn.) 

ర _క్రకాంచనము (Bauhinia variegata Linn.) 

ఆడ్డ (Bauhinia vahlii Wt. & Arn.) 

బెజ్జపు ఆకుల కాంచనము (Bauhinia foveolata Dalz.) 

= బూరుగ (Bombax cearba Linn.) 

. తొగరుమోదుగ (5444 Monosberma Taub.) 

. పున్నాగ (Calophyllum inophyllum Linn.) 

, సోనాలు (Cassa fistula Linn.) 

. సరుగు (Casuarina equisetifolia Forst.) 

=, ఇరుగుడు (Dalbergia latifolia Roxb.) 

. పరీతురాయి (Delonix regia Raf.) 

=, లంపటి (Duabanga grandiflora Walp.) 

. దొడిస (Erthrina indica Lamk.) 

పుటసంఖ్య 

[1 
14 
17 
18 
2) 
20 
21 
2| 
22 
28 
27 
30 
08 
80 
39 
41 
44 
40 



28. 

28. 

80. 

81. 

32. 

88. 

34. 

85. 

06. 

విషయసూచిక 

+ మట్టి (Ficus benghalensis Linn.) 

. రావి (Ficus religwosa Linn.) 

బురోని (Ficus pumila Lion.) 

, గౌరు (౮627484 pinnata Roxb.) 

. నగరికేసరి (Gliricidia sepium Walp.) 

. వరగోగు (Lagerstroemia speciosa Pers.) 

. పెద్దఇప్ప (Madhuca indica Gmel.) 

. మౌమిడి (Mangifera indica Linn.) 

; వెరి వేస (Melia azaderach Linn.) 

; పెద్దల్లి (Memecylon umbellatum Burm.) 

జ్ర (శ్రీవటి (Mussaenda frondosa Linn.) 

. భారత దేశమందలి కొన్ని తాటి కుటుంబపు చెట్లు 

తాడి (Borassus flabellifer Linn) 
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1. ఏనుగుచింత 

ADANSONLA4 DIGITATA Linn. 

(Family : Bombacaceae) 

ఇంగ్రీవు పేథ: BAOBAB; MONKEY-BREAD TREE 

ఏనుగుచింత చెట్లుకే ““ బహ్మమాలిక'" అనీ *“మగిమావు'” అనికూడా పేర్లున్నాయి. 
ల a) ae) 

ఏనుగుచింత ఆ(ఫికాఖండానికి చెందినది. ఎన్నోళతాబ్దాల్మకింద ముస్తిము 

వ్యాపారులు దీనిని ఆ ఖండంనుండి మనదేశానికి తెచ్చి, దేశమంతటా వ్యాప్తి 

చెందేటట్లు చేశారు. ఇప్పుడిది కలకత్తా, లక్నో. మద్రాసు మొదలగువోట్ల కన 

పడుతుంది. దేశమంతటా వ్యాపించివున్నప్పటికీ ఏనుగుచింత పళ్చిమతీ5 ప్రాంతాన 

అధికంగా కనపడుతుంది. కొన్నేళ్ల నుండీ నేను దీనిని బాస్సెయిన్ లో చూస్తున్నాను, 
సాల్సెట్ ద్వీపంలోని కాండిటాలోని చర్చి సమీపంలోకూడా ఏనుగుచింత చెట్టును 

చూచాను. ఆచర్చికి చెందిన మిషనరీలు దీనిని అక్కడ 16 వ శతాబ్దంలో నాటి 

నట్లు చెబుతారు. సాల్సెట్ ద్వీపమంతటా ఈ చెట్టు కనపడుతుంది. విక్టోరియా 

గారైన్స్ యొక్క ద్వారంవద్ద ఒక చక్కటి ఎనుగుచింత చెట్టు ద్వారపాలకుడిలా 

నిలబిడివుంది. 

"పేర్లు 
౧ 

దీని శాప్రీయనామము ““ఆడన్ఫోనియా డిజిటాటా లిన్.'” 18-వ శతాబ్దానికి 
చెందిన పెంచి వృక్షశాస్త్ర వే త్త ఎం. ఆడన్సన్ నుండి “ఆడన్ఫోనియా”” జన్మిం 

చింది; “డిజిటాటా'” అంతే *వేళ్లవలె” వున్న ఆకులు గలదని భావం. దీనికి 

ఇంగ్లీషులో చాల పేర్లున్నాయి. ఒక్కొక్క పేరూ ఈ చెట్టుయొక్క. ఒక్కొక్క 

గుణాన్ని సూచిస్తుంది. దీని పండుయొక్క ఆకార, పరిమాణాలబట్రి దీనికి 

““ఆ(ఫికన్ కేలబాష్'' అన్నపేరు వచ్చింది. పండులోని గుజ్జునుబటి ““(క్రీమ్ ఆఫ్ 
ద ల 

టార్జార్ '” చెట్టు అన్నపేరు కలిగింది. కోతులు దీని పండును ఇష్టంగా తింటాయి; 
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కాబిట్టి దీవిని ““మంకీ-బెడ్ (ట్రీ*” అవికూడా పిలుస్తారు. ఆ(ఫికాలో దీవిని 
“బావ్బాబ్'”” అంటారు; అదేపేరు ఆంగ్లంలోకీ వచ్చింది, మనదేశంలో ఏనుగు 
చింతకు = చోయారిచిచ్ , గోరఖామ్లి, గోరఖ్చించ్ మున్నగు పేర్లున్నాయి. 

వరన 

దీని ఆకారం చాల వింతగా వుంటుంది. పూర్వం దీవివి ఇళ్ల వద్ద, గుళ్ల వద్ద 

పెంచేవారు. ఇందుకు దీనియొక్క వింతైన ఆకారము, దీవి ఓషధి గుణాలూ 
కారణాలేమో ! కాని దీని (మాను చాల పెద్దగా పెరుగుతుంది. అందుచేత ఈనాటి 
నగర వీధులవెంబడి పెంచడాని కిది తగినదికాదు. దీవి చెక్క. మెత్తగా వుంటుంది. 
దీని ఆడుగుమాను చాల "మొద్దుగా, ఇం కేచెట్లూ వుండనంత మొద్దుగా, 

వుంటుంది. ఇంతలావుగా వున్న అడుగు. మానునుండి హఠాత్తుగా పెద్ద పెద్ద 

కొమ్మలు బయలుదేరుతాయి. ఏనుగుచింతయొక్క_ “'న్వదేశ”” మయిన ఆఫ్రికాలో 

దాత జాం కప po RTARTA 

జల్ aM, జ 

Crane ET మ 
- OTT 
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కొన్నిచోట్ల దీని (మాను వ్యాసం 10 మీటర్ల దాత వుంటుంది; చుట్టుకొలత 30 మీట 

రుంటుంది; అనగా ఆజానుబాహులయినవారు పఏహేనువంది తమ చేతులను 

బార్ల జాపి నిల్చాంచే దీనిని చుటడానికి సరిపోతుందన్నమాట. 
me) అ 

ఏనుగుచింత చెట్టు సుదీర్హ మైన ఆయుస్సుకలది. తాను ఆఫ్రికాలో చూచిన ఒక 

ఏనుగుచింత వయసు $5000 సంవత్సరాలకన్న ఎక్కు వే వుంటుందవి ఆడన్సనే 

చెప్పాడు.14, 1ఏ-వ శతాబ్రాలవారు తమ తమ పేర్లను బెరడుపై చెక్కిన చెళ్లెన్నిం 
0 na) ఇ ధా 

టినో తాను ఆ(ఫికాలో చూచినట్లు 18-వ శతాబ్దంలో అడన్సన్ అన్నాడు. అయినప్ప 

టికీ వీటిని (ప్రపంచంలో కెల్లా ఆతి వృద్ద వృషాలనడానికి వీలులేదు. ఆ గౌరవం 

కేలిఫోర్నియాలోని పెద్దపెద్ద "రెడ్ వుడ్" చెట్లకు, అమెరికా పళ్చిమపాంతాలలోని 

'కోనిపెరస్' (దేవదారుజాతి) చెట్లకు దక్కుతుంది. 
య 

ఏనుగుచింత నిటారుగా, 20 మీటర్ల కు మించకుండా పెరుగుతుంది. దీనిదెనడు 

నున్నగా ఉండాలి; కొని సాధారణంగా అట్లా కనపడదు. దీని ఆకులు బూరుగ 

ఆకులవలెనే వుంటాయి. దీని ఆకు తొడిమె పొడవుగా మందంగా వుంటుంది. 

తొడిమె చినర ఒక్కి- నిందుపునుండే 5-7 చిన్న ఆకులు బయలుదేరుతాయి, 

విచ్చుకోవడానికి ముందు 10-12 'సెంటిమీటక్ల పొచపు, విచ్చుకున్నాక 15 సెంటి 

rn ( లా ఇ “A లి అ" - ఇ మీటర్ల పొడవూవున్న దీని పూలు చూపరుల దృష్టి నిస్తే ఆర్షి స్తాయి. దీని పూలు 

తెల్లగా, పుప్పొడితి త్తులవద్ర కాస్త ధ్యూమవర్హ ౦గా పుంటాయి, దీని కేసరములు 

తటగా వుంటాయి. ప్లారేకులు నిచ్చుకుని, కినుంగా ఎనక్కు. వంగినాకి ఈ శెసర 
రు 

ముల కట స్పషంగా కనపడుతుంది. దీనిపందు 20-39 సెం.మీ, పొడపున, 

లావుపాటి తొడిమె చివర పొట వీర కాయలని (చే౮ాడుముంటుంది. ఈ పండు 

కోడిగుడ్డు ఆకారంలో, లేత గోధుమవర్డ ౦లో వుంటుంది. దీని పెంకు గట్టిగా 

వుంటుంది. లోపలిగుజ్జా పిండిపిండిగా వుంటుంది. ఈ గుజ్జులో ఎన్నో గింజ 

లుంటాయి. దీనిగుజ్జును మనుష్యులు తింటారు. ఇ పుల్లగా ఘాటుగా, ఎండాకాలంలో 

తినడానికి పసందుగా వుంటుందని అంటారు. కాసి నా మట్టుకు నేను తిని చూడగా 

ఇది ఎట్టిరుచీ లేనిదిగా అనిపించింది. అయితే కోతులుమా(త్రం దీనిని అతిఇష్టంగా 

తింటాయి. కనుకనే దీనిని ఆ(ఫికాలో *““మంకీ- బెద్ టీ” అంటారు. 
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గుణగణాలు, ఉపయోగాలు 

వీళ్ల ల్లో, మైదానాలలో నాటితే ఏనుగుచింత చూడ చక్కని పువ్వులతో తళతళ 
లాడుతుంటుంది. కొని ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు దీని ఆడుగు మాను విపరీతంగా 

లావుగా పెరుగుతుంది గనుక వీధులవెందిడి పెంచడాని కిది యోగ్యమైనది కాదు. 
రీనిచెక్క మరీ మెత్తగా వుంటుంది కనుక వృడ్రంగపుపని కిది పనికింాదు. అగ్గి 
పుల్లలు తయారు చేయడానికి చెక్కు అనువైనదేకాని, ఆ పర్మిశమ కవసర 
మైనంతగా ఈ చెట్టు మన దేశంలో పెరగడంలేదు. 

అయితే ఆ(ఫికాలోని చెట్టుచేమలగురించి (వాపినవారు మాతం ఈ చెట్లు 

ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడుతుందని అంటారు. ఆ(ఫికన్ చెట్లలో అత్యంత 

ఉపయోగకరమైన వాటిలో ఇది ఒకటనీ, దీని పతిభాగమూ కూడి ఏగో విధంగా 
పనికివ స్తుందనీ వారు వర్తి స్తారు. దీని బెరడులోని గట్టిపీచుతో (త్రాళ్లను, నంచు 
లను, బట్టలను తయారుచేస్తారు. ఈ పీచుతో తయారయిన గట్టి కాగితం కరెన్సీ 
నోట్లను ముద్రించడానికి పనికివస్తుంది. దీని పండుగుజ్డా టార్జార్ (క్రీమ్*వలె 
వుంటుంది. జ్వరాలలో వేడి తగ్గించడానికి మందుగా వాడుతారు. దింక విరేచనాల 

వంటి జీర్ణ సంబంధమైన వ్యాధులలో కూడా దీనిని మందుగా పుచ్చుకుంటారు. 

ఈగుజ్జుతో ఆఫికాలోనూ, అక్కడక్కడ మనదేశంలోను చల్లటి, రుచికరమైన 
పానీయాన్ని తయారుచేస్తారు. ఇంతకుమునుపు ఈ చెట్టుబెరడు యూరపుకు ఎగు 
మతి అయేది. ఇప్పటికీ ఈ బెరడును ఆృఫికాలో మలేరియా జ్వరానికి మందుగా 
క్వినై న్స్టానే వాడుతారు. ఏనుగుచింతయొక్క ఎండుటాకులు స్వేదవృద్ది కల్గిస్తాయి. 

కిడ్నీ (మూత్రపిండ) సంబంధమైన వ్యాధుల నివారణకు పవికివసాయి-అంటారు. 

దీని బెరడును చీల్చగా కారే బంక, ముఖ్యంగా ఒంటెలు మొదలై న పెంపుడు 
జంతువులకు కలిగే చీముపుండ్ల ను శుభ్రపరుస్తుంది. ఈ చెట్టులో తొ(ర్రలు చేసి, 
ఆతొ(రలలో మనుష్యులు నివసిస్తారు. భూగర్భంలోనుండి (త్రవ్వి తీసిన ఒక 

ఎనుగుచింతతొర్ర ముష్రైమంది పడుకోతగినంత విశాలంగా వుంది అని 

లివింగ్ స్టన్ వర్ణించాడు. దీని పండ్లను కాల్చగా వచ్చిన బూడిదను, నూనెలో 

ప టార్జార్ క్రీమ్ అనగా పొటాసియం హైడ్రోజెన్ టార్పేట్. ఇది తెల్లగా వుంటుంది. 
(దాక సారాయి బట్రీలలో విడివడే టార్టార్ (అర్గాల్) నుండి లభి స్తుంది. అను 



పటము. ల లుద్రిగణవ 



పటము. ౮. కాంచనము 

(చూడు : పుట 18) 
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నానబెట్టిన దీని బెరడును, ఆఫ్రికాలో కొన్ని తెగలవారు ఒళ్లు రుద్దుకోవడానికి 
వాడుతారు, 

ఈ చెట్టయొక్క వికృతరూపం చూచి కాబోలు జనులు దీనినిగురించి ఎన్నో 
“PD నుక; న నై క్ వ్ జర ల్ 

అభూతకల్పనలను సృష్టించుకున్నారు. ఒ గ్రాక్రా ప్పుడు ఆకులులేని ఈ చెట్టు 

యొక్క [మాను *“డాంపే' కవి తన “ఇన ఫెన్నో” కావ్యంలో వరించిన భూతా 
జ్ స్ట 5 ప్త 

లల ఒకదానివలె పుండడం నిజయి।! ఆఫికారోని కొన్ని భాగాలలో తాం|తికుల 

(ప్రముఖుల శవాలను ఈ చెట్ల తొర్రలలో ఎలాడరీస్తారు; వాటిలో శవాలు పళ్ల 
కుండా మందు పూసినేటుగా ఎండిపోతాయి. ఈ కారణంవలనలూడా ఈ చెటం బే. 

a) అ 

భయమూ అనుమానమూ కలిగాయేమో । 

bs రుదగణప 

ADINA CORDIFOLIA Hook. 

[Family * Rubiaceae] 

qofw వట : KADAM 

రుదగణపనే__కంది, కమడ, పచ్చగణప, పచ్చబొ(టుగ, పసుపుకై మి, దాదుగ, 

బందారు, బందిరి, బందెడ, బంచేరు..అనికూడా పిలుస్తారు. 

రుదగణప నగరాలలో ఎక్కువగా కానరాదు. కాని ఇది నగరవీధులలో 

పెంచడానికి అర్హ మైనది. దీని ఇంగ్లీషు పేరులోని ''అడినా”” అన్నది *'అడి 

నోస్” అన్న |గీకుపదంలో నుండి వచ్చింది; “'అడినోస్“* అనగా *“గుమికూడిన”” 
అని ఆర్థం; రుద్రగణపయొక్క పువ్వులు గుమికూడి, గుంపులుగా వుంటాయి 

గనుక “'అడినోస్” అన్నారు. దీని హృదయాకారపు ఆకులనుదిట్లి “కార్తి 

ఫోలియా'' అన్నపదం వచ్చింది. 
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వ్యాప్తి 
జ గ్ జ్యో జీ 

రుద్రగణప దునదేశప్ప చెట్టు. ఆకులురాల్సే చెట్లున్న అడవులన్నిట రుద్రగణప 

కనపడుతుంది, బొంబాయి అడవులలో ఇది బాగా పెరుగుతుంది. అక్కడ దీనిని 

*5"సీక్సు”' తర్వాత ఎన్నదగిన అయిదు ముఖ్యమైన కలపరకాలలో. ఒకటిగా 

పరిగణిస్తారు. 

వామైనుండి నాసిక్ వెళ్లీదారిలో డాంగ్స్ అడవిలో నేను ఒక పెద్ద రు ద్రగణప 
చెట్టును చూచాను, ఆచెట్లుకు 1955 లో తగిలించిన ఓక పలకమీద ఆచెట్టు 

పొడవు 60 మీటర్ల నీ, చుట్టుకొలత ర్ం మీటర్ల నీ (వాపివుంది. డాంగ్ జిల్లా 

మొత్తంమీద ఇంత పెద్ద రర్రగణప చెట్టు లేదవి "పేర్కొనబడింది. 

వర్ణన 

అకులు రాల్చేటువంటి ఈ చెట్టు అన్నీ సరిగా అమరితే 00 మీటర్ల ఎత్తుదాక 
పెరుగుతుంది; కాని సాధారణంగా 14-20 మీటర్ల ఎత్తువరకు పెరుగుతుంటుంది, 

దీనిఆకులు ఇంచుమించుగా వర్తులంగా, 25 సెంటిమీటర్లు లేక అంతకన్న 

ఎక్కువ వెడల్పున వుంటాయి. అకుమొదలు గుండెఆకారంలో వుంటుంది; 

చివరను కొనడేలి వుంటుంది. లేతదళలో నూగుకలిగి, ఆకుపచ్చగా, కొద్దిగా 
ఎరగావున్న అంచుతో వుంటుంది. ఆకు మధ్యఈనె లావుగా, మొదలునుండి 

కొనదాక్ పుంటు౦ది. ఈ మధ్యఈనెనుండి పిల్ల ఈనెలు అయిదారు జతలు 

బియలుడేరి ఆకు అంచున కలుసుకుంటాయి. ఆకులు ఎదురెదురుగా జతలు 
జతలుగా వృంత పుచ్చములు కలిగివుంటాయి. ఈ పుచ్చములు 2*5 సెం.మీ. 

పొడపున వుండి, లేలేత ఆకులను, కాండపు ఆగగ్రాన్ని రక్షిస్తాయి. ఈ పుచ్చములు 
పడిపోయిన తర్వాత మచ్చలవంటి గీతలు రెండు కొమ్మపొడవులో సగం మేరకు 
చుట్టుకొని వుంటాయి, ఆకుతొడిమెలు 5-10 సెంటిమీటర్ల పొడవున వుంటాయి. 

పువ్వుల విడివిడిగానయితే మరీ చిన్నవిగా వుంటాయి. కాని ఇవి 2-9 సెంటి 
మీటర్ల పొడవుగల దింతులుగా వస్తాయి, చిన్నపువ్వులు, పసుపురంగులో చివరల 
కొద్దిగా లేతగులాబిరంగుతో వుంటాయి. ఈ పువ్వులు విచ్చుకోగానే వాటిలోని 
కేసరాలే (ప్రధానంగా కనబడతాయి. ఈ కేసరాలన్నీకలిపి ఆ పువ్వులబంతిచుట్టు 
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ఒక వెలుగు వలయంగా కనబడతాయి. రుదరగణప పండుకూడా చిన్నవిగా, 

నల్ల విగా వుంటాయి. 

ఈచెట్టు ఫ్మిబవరిలో ఆకులను రాల్చుతుంది. ఆప్పటినుండి మే-జూన్ దాక 

ఆకులు లేకుండానే వుంటుంది. ఆ సమయంలో మొగ్గలను కస్పివున్న వృంత 

పృచ్చాలా కొట్రవచ్చినట్లు కనపడతాయి. జూన్ _ఆగస్టులమధ్య పూలబంతులు కనుల 

కింపుగా వుంటాయి. ఆ మరునంవత్సరపు జూకానెల మొదట్లో పండ్తురాలిపోతే, 
నల్లటి పండ్రతొడిమెలుమా(త్రం నిలిచివుంటాయి. ఇవి 12 మిల్లిమీటర్ల వెడల్పున 

వుంటాయి. వర్షాలు రాగానే ఈ తొడిమెలు రాలిపోయి (కొత్త పూదింతులు 

ఏర్పడడావికి చోటువిస్తాయి. 

ఉపయోగములు 

ఈ చెట్టుబెరడును “యాంటిసెప్టిక్ మందుగాను, జ్వరాలలో మందుగాను 

వాడుతారు. ఈచెట్టుయొక్క రసం పుండ్తలోని పురుగులను చంపుతుం దంటారు. 

ఈ చెట్టుబెరడును తీయగా కారిన దింకవంటి పదార్ధాన్ని ఈ విధంగా మందుగా 

ఉపయోగిస్తారు. మరీ అంత మెత్తకాని, మరీ అంత గట్టికాని రుదగణప కలపకు 
మంచి గిరాకీ వుంది. మనకు చల్లని నీడ కావలసిన ఏపిలు-మే మాసాలలో ఆకులు 

లేకుండా వుంటుంది గనుక ఇవి వీధిపక్కల నాటడానికి అనువైనది కాదు. 

కాని ఆకులతో వుండగా ఇది చూడ ముచ్చటగా వుంటుంది. శీతకాలమంతటా 

రుదగణపవృక్షం నయనానందకరంగా వుంటుంది. ఏపుగా పెరిగే ఈ చెట్టు 

చక్కని దనే చెప్పాలి. 

పెంపకము 

వర్గాలు రాగానే, అంతకుముందే రాలి నేలలోపల దాగిన విత్తనాలు ఆంకు 

రిస్తాయి. కాని ఆ పిల్లమొక్కలు చిన్నవిగా, అతిబలహీనంగా వుంటాయి; వర్షాని 

కివి కొట్టుకుపోయినా పోవచ్చును. అన్ని పరిస్థితులూ అనుకూలిస్తే ఈ మొక్కలు 

చాల నిదానంగా, మొదటి బుతువులో 10-12 'సెంటిమీటర్ల ఎత్తుకే 'పెగురుతాయి. 

ఈ మొదటిదశలో ఈ మొక్క ఎక్కువ వెలుతురుకుగాని బెట్టకుగాని తట్టుకో 
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లేదు. అయితే మొక్క వేళ్లాని ఎదిగాక దీనికి వెలుతురు ఆధికంగా కావాలి. నీటి 
సౌకర్యంవుండి, సీరు బాగా వడిసే నేలలో రుదగణప బాగా పెరుగుతుంది. 

మడులలోగాని, కుండీలలోగాని రదగణపమొక్క లను పెంచవచ్చును. 
బాగా జల్లించిన మట్టిలో ఎక్కువగా ఇసుక కలిపి దానిలో ఈ మొక్కలను పెంచ 
వచ్చును, ఈ విధంగా పెంచేమొక్కలను వర్షంనుండి రక్షించాలి. ఈ మొక్కలను 

నేలలోకి అతిజాాగత్తగా నాటాలి. మొక్కలను, వాటివేళ్లచుట్టువున్న మట్టితో 
సహా తీసి నాటడం మంచిది. అడవిలో ఈ చెట్టు తిన్నగా, నిటారుగా పెరుగుతుంది; 

అపుడపుడు దీని అడుగుమాను వంకరటింకరగా, వికృతంగా కూడా పెరగడం 

కద్దు, ఏటవాలు[పదేశాలలో గుంపులు గుంపులుగా పెంచడాని కిది చాల యోగ్య 

మైనది. తోపుగాగాని, గుంపుగాగాని పెంచితే, రుద్రగణవచెట్లు చూపరుల దృష్టికి 
ఆహ్లాదం కల్షిస్తూ, చిన్నచిన్న పక్షులకు ఆ(శ్రయమిస్తూ వుంటాయి. 

9. పెదమాను 
౧ 

AILANTHUS EXCELSA Roxb. 

(Family : Simaroubaceae) 

ఇంగ్లీషు పేడ : THE TREE OF HEAVEN 

పెద్దమానకే పెద్ద, పెయ్యవేప, ___ పెదమందుపేడు ___ అన్న నామాంతరా 
0 60 (ఎ) 

లున్నాయు ౪ 

దకీణ భారత దేశమంతటా, ముఖ్యంగా దక్కన్ (ప్రాంతంలో, గుజరాత్ లో, 

వీహార్ లో పెద్దమాను కనపడుతుంది. ఇది మనదేశపు చెట్టు. దీనివి తాను తూర్పు 

భారత దేశమందు సర్కారు జిల్లాలలో చూచినట్లుగా విలియం రాక్, ఏదెర్ల్ 1795 లో 

వర్తించాడు. ఇది అతిత్వరితంగా పెరుగుతుంది. ఆ కారణంచేత దీనిని దేశం 
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లు 

లోని బెట్టప్రాంతాలలో పెంచుతున్నారు. పెద్దమాను ఆస్ట్రేలియాకు చెందినదని 

కూడా ఆంటారు. 

“ఎయ్లాంతస్* అన్న లాటిన్ పదం మలక్కాస్లోని స్టానికభాషాపదమైన 

“ఎయ్లాంటో' నుండి వచ్చింది. 

వర్ణన 

ఆకులు రాల్చేటి పెద్దమాను త్వరితంగా 25 మీటర్ల ఎత్తుదాక పెరుగుతుంది. 

దీనిబెరడు తెల్లగా వుంటుంది. ఆకులు 25-75 సెంటిమీటర్ల పొడవున పకెకారంగా 

వుంటాయి. దీని ఉపపతాలు ఎకాంతర (క్రమముగా (మరచుట్టు (పసారముతో) 

గాని అర్హాధిము ఖ (పపారముతోగాని వుంటాయి. ఈ ఉపపతాలు 6-12 జతలుగా 

వివిధ పరిమాణాలలో అ(కమచమెన గరితో వుంటాయి. ఉపపష్మతం మొదలువద్ద 

ఇటూ అటూ అసమానంగా వుంటుంది. పూలు రి మిల్లి మీటర్ల వెడల్పున, రెమ్మ 

గుత్తులుగా, పసుపురంగులో వుంటాయి. దీనికాయ చదునుగా సన్నగా వుంటుంది. 

ఇటువంటికాయను 'ఛదఫలము' లేక “సమారా' అంటారు. ఈకాయ 4-6 సెంటి 

మీటర్ల పొడవున, 1-1°5 సెంటిమీటర్లు వెడల్పున బిల్లెపు ఆకారంలో వుంటుంది. 

దీని రెండుకొసలూ మొనదేలి వుంటాయి. దీనిలో ఒకే ఒక గింజ వుంటుంది. 

ఉపయోగములు 

సారం తక్కువగా గల నేలలలోను, ఉష్ణ్ష(పాంతాలలోను పెద్దమాను దాగా 

పెరుగుతుందె. దీని చెక్క తేలికగా, లేతరంగులో వుంటుంది. ఈచెట్లు విరివిగా 

వెరిగేచోట్ల రీవిచెక్కతో ప్యాకింగ్ పెళ్లైలనూ, చేపలుపక్షై పడవలనూ తయారు 
చేసారు. కత్తులపిడులు తయారుచేయడానికి ఈ చెక్కు వాడుతారని 1899 లో 

శౌాహమ్ (వాకాడు. పెద్దమాను బెరడు జ్వరానికి మందుగాను, టానిక్ గాను 

వాడుతారు. 

ఇతర ఎయలాంతస్ జాతులు 

Ailanthus  Triphysa  Alst. (Ailanthus Malabarica DC.) 

అన్న శాస్తీయనామముగల పెద్దమానుపటచెటు (మద్దిపాలు) మనదేశంలో 
౧ బద ౧ 

పడిమటికినుమల (పాంతంలోను, దక్షిణాన పింహళములోను, తూర్పున 
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దిర్మాలోను కానవస్తుంది. ఉ త్తరకనరాలో 80 మీటర్ల ఎత్తువరకు ెరిగిన 

చెట్లను నేను చూచాను. దీవిబెరడును కోస్తే ఒకవిధమైన బంక వస్తుంది. 

ఆ బంకను అగరువ త్తుల తయారీలోను, దింకవిరేచనాలకు మందుగాను 

వాడుతారు. 

Ailanthus Glandulosa అన్న పెద్దమాను చైనా, మలక్కాస్లకు చెందినది. 

దీనిని ఉత్తరభారత దేశాన వీడ వివ్వడానికై నాటుతారు. ఈ చెట్టుయొక్క వివిధ 
భాగాలు బొషధాలుగా ఉపయోగపడుతాయి. 

4. ఎడాకుల పాల 

ALSTONIA SCHOLARIS R. Br. 

(Family: Apocynaceae) 

ఇంగ్లీవు dg: DEVIL’S TREE; DITA BARK TREE 

ఏడాకులపొన్న, ఏడాకుల అరటి, సప్తపర్తి, ఎలారము, దేవసురిప్పి, పాలైఘి 
పాలగరుడ ___ఇవన్నీకూడా ఏడాకుల పాలచెట్టుకు మారుపేర్లు. 

ఏడాకుల పాల___అన్నది ఎంత అందమైన పేరో ఆచెట్టూ అంత అంద 

మైనది. సతతహరితమైన ఈ చెట్టు ద్వీపకల్ప భారత దేశంలో, ముఖ్యంగా 

తూర్పు, పడమటి కనుమలలోని ఆరి పాంతాలలో ఎక్కువగా కనపడుతుంది, 

సముద్రమట్టంనుండి వెయ్యి మీటర్ల ఎత్తుదాక ఇది పెరుగుతుంది, ఏడాకులపాల 

(ప్రాగ్దిశను జావా, ఆసేలియాలదాక వ్యా _ిచెందింది. 

పేరు 
యా 

'ఆల్స్తోనియా” అన్న గణనామము ఆచార్య సి. ఆల్స్టన్ అన్న స్ఫుపసిద్ద 

వృకశాస్త్రవేత్త (ఎడిన్బరో, 16865-1760) స్మృత్యర్థం నిర్ణయించబడింది. 
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పూర్వపురోజులలో దిడిపిల్ల ల పలకల నిమిత్తం దీని కలపను వాడినందున 

'స్కాలారిస్' (స్కాలర్ = విద్యార్థి) అన్న పేరు వచ్చింది. మరాటీభాషలో దీని 
పేరయిన “'సాత్విన్ '” (సాత్ = ఏడు) అన్నది కూడా దీని (ప్రతికణుపువద్ద ఓక్క 
సారిగా వచ్చే ఏడాకుల వలన వచ్చినదే. 

వరన 
౬ 

పొడవుగా అందంగావుండే ఈ చెట్టుబెరడు బూడిదరంగులో, గరుకుగా 

వుంటుంది. దీని కొమ్మలు ఛతాకౌరంగా వుంటాయి. అనగా __అనేకశా ఖలు 

(పధానకాండంనుండి అదేఎ త్తున__గొడుగులో పలి కమ్మీ లవలె__బయలు దేరు 

తాయి. ఒకక్ “ఛతం' లోనూ 4-7 ఆకులుంటాయి, ఏడాకుల పాలాకులు 

ఆకారంలో మామిడాకులను పోలివుంటామి. తోలువలె దళసరిగా వుండే ఈ 

ఆకులు పై భాగాన ముదురు ఆకుపచ్చగాను, (కిందిభాగాన తెల్లగా మెరుస్తూను 

వుంటాయి, చివరికొమ్మ లమీద సన్నటి పొడుగాటి కాడలకొసను గుత్తులు గుత్తు 

లుగా పువ్వులు పూస్తాయి. ఈ పువ్వులు తెల్లగా లేక ఆకుపచ్చ కలిసిన తెలుపుగా 
సువాననకలిగి వుంటాయి, దీనిది ఏక విదారణఫలము (అనగా ఒకవైపు మాత్రమే 

పగిలేది). ఈ పండు 80-50 సెంటిమీటర్ల పొడవు, 9-4 మిల్లిమీటర్ల మందము 

కలిగివుంటుంది. ఈపండ్లు జతలు జతలుగా వుంటాయి. ఈపండ్తు ఎక్కు_వగా 

వుండి చెట్టుయొక ఆకారాన్నే మార్చి వేస్తాయి. 

ఒక (క్రమమైన పద్దతిలో ఎర్పడిన కొమ్మలు, చెట్టునిండా ఆవరించిన పూల 

రాసులు, సండ్లగు త్తులు__ఇవి ఈ ఏడాకుల పాలచెట్టుకొక (ప్రత్యేకమైన ళోభ 

నిస్తాయి. ఫలభరిత మైన ఈచెట్టు నాకెప్పుడూ__తన సుదీర్హ కేళశరాళిని విరియ 

బోసుకున్న కోమలిని గుర్తుచేసాయి. 

ఉపయోగములు 

ఈ చెట్లుయొక్క_ కలప మరీమె త్తగా వుంటుంది గనుక ప్యాకింగ్ పెలైలు, 

బ్లాక్ బోర్డులు వంటిఏ తయారుచేయడానికే తప్ప అంతకన్న గట్లివాటికి పనికిరాదు. 

దీని బెరడును “'దీతా చెరడు'” ఆంటారు. జ్వరాలలో రక్త విరేచనాలలో దీనిని 
మందుగా ఇస్తారు. ఈబెరడు చేదుగా వుంటుంది. ప్చిమ భారతదేశమందు 
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ఈచెట్టు దెయ్యాలు భూతాలవంటి వాటి వివానమని నమ్ముతారు. ఆ (పాంతపు కొన్ని 
తెగలవారు ఈ చెట్టునీడను కూర్చోవడావికిగాని నడవడానికిగావి జంకడం 
నేనెరుగుదును. కర్మకాలి ఈ చెట్టుక్రిందగాని ఎవడన్నా కునుకు తీకాడా, ఆది 
ఆచెట్టుమీది దుష్టళ క్తులు అతడిని చంపుతా యనడావికి సూచకము.___అవి వారు 
నమ్ముతారు. అయితే “అంతా మన మేలుకే" అన్నట్లుగా ఈ భయం కారణంగా 
ఈ చెట్టుజోలికి ఎవరూ రారు. తత్ఫలితంగా ఈ ఆందమైనచెట్టు ఎట్టి విధ్వంసానికీ 
గురికాకుండా చూడ ముచ్చటగా పెరుగుతుంది, 

ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS Lamk, 

(Family : Moraceae) 

ఇంగ్లీము వేఠ : JACK - FRUIT TREE 

సనస నెరగనివారు మనదేశంలో అరుదుగా ఉంటారు. అనాదినుండి భారత దేళ 

చరిత్రలో పనస చోటు చేసుకునివుంది. (క్రీ. పూ. 800 నం॥ (పాంతంలో (గీకు 

చరిత కొరుడు థియో. ఫాస్తస్ “ఇక్కడ మరొక పెద్లచెటుంది. దానిపండ్లు పెదగా 
నన అ ఆ అ (౧ టు 

అతి తీయగా వుంటాయి. వాటి నీక్కడ సాధువులు, ఆచార్యులూ ఆహారంగా 

పుచ్చుకుంటారు." అని వాళాడు, 

“పీరు 

పనసయొక్క సరయిన శా ప్రీయనామము = “ఆర్లోకార్పస్ హెటిరో పైలస్ - 

లామ్మ_' కౌగా మన వైజ్ఞానిక సాహిత్యంలో దీవివి తప్పుగా “ఆరో కొర ఎన్ ఇంటి గి 

ఫోలియా = '” అంటున్నారు. “ఆర్లోకార్పస్' అన్న గణనామమునకు ఆధారము 
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లైన రెండు (గీకుపదాలకు “బెద్ ప్రూట్” అని ఆర్హం. కాని అసలు “బెన్ ఫూట్" 

(సదా పనస) చెట్టు ఆని పిలువబిడే దాని శా స్ర్రీయనామము = “ఆర్టోకార్పస్ కమ్యూ 

విస్ ఫార్సెట్ (లేక) ఆ. ఇన్సినస్ లిన్. ఎఫ్," ఈజాతి న్యూ గినీ లోను 

మె, క్రీసీసీయాలోను కనపడుతుంది. 

వర్హన 

సతత హరిత మెన ఈ చెట్టు మధ్య పరిమాణంలో వుంటుంది. శీతాకాలంలో 

కొద్దిగా ఆకులు రాలుతాయిగాని ఎప్పుడూకూడా పనసచెట్లు ఆకులులేకుండా. వుండడ 

మంటూ జరగదు. దీని ఆకులు కోడిగుడ్డు ఆకారంలో, 10-20 సెంటిమీటర్లు 

పొడవున, కొనదేలి వుంటాయి. ఆకు మొదలు సన్నగా వుంటుంది. తోలువలె 

దళసరిగా వున్నప్పటికీ ఆకు నున్నగానే వుంటుంది. పైన ముదురు ఆకుపచ్చగా 

మెరుస్తుంటుంది, క్రింద కాస్త పాలినట్లు, గరుకుగా వుంటుంది. ఆకు మొదలు 

నుండి కొనదాక వున్న మధ్య ఈనెలనుండి 7-10 జతల (పక్క_ఈనెలు వుంటాయి. 

కొమ్మలచివరగాని, కాండముమీద కొమ్మలమీదగాని ఆకులకు దూరంగా పూలు 

పూస్తాయి. ఆడపూలు, మగపూలు వివిధమంజరులలో పూస్తాయి. మగపువ్వుల 

మంజరి ఇంచుమించు గొట్టపు ఆకారంతో 2-10 సెంటిమీటర్ల పొడవున, మన 

చొటనశేలివలె వుంటుంది. ఒక్కొక్క మగపువ్వుయొక్క_ ఆకర్షక పతానళ?ి 1-2 

మిల్లి మీటర్ల పొడవుతో గొట్టం ఆకారంకో, సన్నటి నూగుతో వుంటుంది, 

పుప్పొడితి త్త అతి చిన్నదిగా పసుపుగా వుంటుంవి. మగపువ్వుయొక్క_ తొడిమి 

అావుగా, పువ్వు(కింద ఉంగరంలా ఉబన్పివుంటుంది. పువ్వు చిన్నదిగా 

వున్నప్పుడు దానిచుట్టు వుండిన చేటికతో ఈ ఉంగరంగా రూపొందవచ్చును, ఇహ 

ఆడపువ్వుల మంటరి బహుళసం ఖ్యలో పువ్వులు కలిగివుంటుంది. కీలము 2 మిల్లి 

మీటర్ల పొడవున విడిగా ఉంటుంది. ఈచెట్టుయొక్క_ ఆసలుపండు పనసపండు 

కాదు, పనసపండులోని తొనమే. ఈ తొన తీయగా, అదోవిధమైవ వాసనతో 
ఉంటుంది. ఈ తొనలలోపల 2.5 సెంటిమీటర్లు పొడవు, 1.6 సెంటిమీటర్ల 

మందంగల గింజలుంటాయి. పనసపండు. 80-00 సెంటిమీటర్లు పొడవున. 

20=40 సెంటిమీటర్ల మందాన వుంటండి. 



16 ' సామాన్య వృకిలు 

ఉపయోగములు 

పనన, చూడ చక్కని చెట్టు. నీఢకోసం దీనిని నాటుతారు దీని ఆకులు ముదు 

రాకు పచ్చగా వుండడంవలన చెట్టు అంత కళకళలాడుతున్న ట్లనిపించదు. ద్వీప 

కల్ప భారత దేశంలో పనసనచెట్లు దాగా కాయలు కాస్తుంది. ఆ బుతువునో లభించే 

పండ్లలో పనస చాల ముఖ్యమైనది, ఈపండు, అది నచ్చినవారికి రుచికరంగా 

వుంటుంది; కాని ఎక్కువగా మాగితే అదో విధమైన వాసన వేస్తుంది. దీని 

కాయతో కూరవండుతారు, పండుని పచ్చిగా తింటారు. తొనలలోని గింజలను 

నంటకాలలోకి వాడుతారు. కోసినవెంటనే పనసదెక్క_ పసుపుపచ్చగా వుంటుంది. 

కొద్ది కాలానికి రంగు ముదురుతుంది. చివరకు “మహాగనీ' కలపవలె తయారవు 

తుంది. దీనితో తయారయిన కుర్చీలు, మేజాలు మొదలయిన వాటికి మంచి గిరాకీ 

వుంది. 

స్వస్థలము 

ఇప్పుడు పనసచెట్టు దేశమంతటా కనపడుతుంది. కాని మొదట ఇది పడమటి 

కనుమలలోని అడవులలో, 600-1000 మీటర్ల ఎత్తున పెరిగేఏ. అక్కడనుండి 
ఇతర [పాంతాలకు వ్యాపించింది. అస్సాము, బర్మా ప్రాంతాల అడవులలోకూడా 

పనస వున్నట్లు పేర్కొనబడింది. 

పెంపకము 

ఆర్ష, ఉష్ణ ప్రాంతాలలోని లోతై న సారవంతమైన నేలలయితే పనసకు చాల 

అనువైనవి; కాని ఇది ఎటువంటి నేలలలోనయినా పెరుగుతుంది. దీని (ప్రవర్ణ 

నము వి త్తనాలద్వారా చేయడం మంచిది. చెట్లు ఎక్కడపెరగాలో అక్కడే విత్త 

నాన్ని నాటడం మేలు. దీని మొక్కను ఒకచోటనుండి తీసి ఇంకొకచోట నాట 

డానికి యత్ని స్తే దీని పొడుగాటి, నాజూకైన తల్లి వేరు దెబ్బతింటుంది. వేళ్లు 
దెబ్బతినకుండా జాగరత్త తీసుకొన గలిగితే, గింజలను గంపలలో నాటి, పెంచ 

వచ్చును. బాగా వెలుతురు తగిలేచోట వుంచి, మట్టి తడారిపోకుండా చూదుకుం జే 

మొక్క ఏపుగా పెరుగుతుంది. 
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పళ్చిమభారత దేశంలోని పూలచెట్ల గురించి ఒక సుప్రసిద్ద పుస్తకాన్ని (వ్రాసిన 
వెర్న్ పనసను గురించి ఇట్లా అన్నాడు : ““పనసపండు చాలపెద్దవ. ఇంత పెద్ద 

పండు మరొక్కటి ఈ(పపంచంలో లేనేలేదు. ఒక్కొ_క్కసాం షనసపండు 60 
వొండ్ర బరువుకూడా వుంటుంది. ఇది చెట్టుమీద వుండగా చూస్తే ఏవో పరాన్న 

భుక్కులా కనిపిస్తుంది. యూరపియన్లకు దీని వాసన గిట్టదు. కాని ఒకసారి 

తెగించి పనసవండు రుచిచూచిన నేను దానివాసన బాగానే వుందని చెప్పగలను. 

ఈ పండు చెట్లుయొక్క_ ఏభాగం మీద పుడుతుందన్నది చెట్టు వయస్సుమీద ఆధార 

పడివుందంటారు. మొదట కొమ్మ ల మెద, తర్వాత (పధానకాండంమీద, బాగా 

నయస్సుముదిరిన చెట్లమీదయితే వేళ్లమీద పండు పండుతుంది. దీని తెల్లటి 

చిక్కటి రసాన్ని పతిలను పట్టడానికి బంకగా వాడుతారు.'' 

6. భారతదేశమందలి కొన్ని “కాంచని గణ ఎచెట్లు 

BAUHINIAS OF INDIA 

Family : Caesalpiniaceae 

ఈ గణానికి చెందిన ఎన్నోజాతులు మనదేశమందంతటా ఆడవులలోనూ తోటల 

లోను పెరుగుతున్నాయి. వీటిలో ఎక్కువగా కానవచ్చే కొన్ని జాతులను గురించి 

ఈ అధ్యాయంలో ముచ్చటించుకుందాము. 

16, 17 శతాద్దులకు చెందిన ఇద్దరు సుప్రసిద్ధ వృక్షశాస్త్ర వేత్తలు-జీన్ దిహిన్, 

గెస్పార్డ్ బహిన్ అన్న ఇద్దరు (పెంచి అన్నదమ్ముల గౌరవార్థం ఈ గణానికి 

లిన్న్ “బాహివియా” అన్న పేరుపెట్లాడు, లిన్న్ - “ఈగణపు చెట్ల ఆకు రెండేసి 

ఆకులవలె వుంటుంది. ఒకే మొదలునుండి, రెండు తమ్మె (భాగా) లుగా బయలు 

దేరే ఈ జంటాకు ఈ గొప్ప సోదరు లిరువురిని గుర్తుకు తెస్తుంది - '* అన్నాడు. 
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కాని ఈ ఆకులవలె వాళ్లిద్దరూ కవల సోదరులుమా(త్రం కారు | జీన్ బాహిన్ 
1541 = 1818 నంవత్సరాల మధ్య, గెస్పార్ వాహిన్ 1550 - 1824 సంవత్స 
రాలమధ్య జీవించి వున్నారు. 

కొాంచనము 

BAUHINIA PURPUREA Linn 
ఇంగ్లీషు వేడు : PURPLE BAUHINIA 

దీవి'కే తెలుగులో గోడెట్ట, గొడుగుర, టోడంటె, బోడ, పెద్దారె-అన్న పేర్లూ 
ఉన్నాయి. 

ఇది హొమాలయ పర్వత సానువులందలి సాలజాతి వృక్షాల అడవులకు చెంది 

వది. మధ్య సరిమాణంగల ఈ చెట్టు హిమాలయాలలో 1000 మీటర్ల ఎత్తువరకు 
“పెరుగుతుంది. తూర్పున అస్పాముదాక, దక్షిణాన ద్వీపకల్ప (ప్రాంత ందాక ఇది 

వ్యా ప్తిచెందింది, దీవి ఆకులు 10.14 సెంటిమీటర్ల పొడవున, వెడల్పుకన్న 

ఎక్కువ నిడివి కలిగివుంటాయి. ఈ ఆకులు కొసలనుండి (తమ నిడివిలో మూడవ 

వంతు లేక సగందాక) రెండు త మ్మెలుగా వీడివుంటాయి. ఈ తమ్మెలు కొన 

చేలిగావి, వర్తులంగాకౌని వుంటాయి. ఆకు మొదలు వ ర్తులంగా వుంటుంది, 

ఆకులో 9-1! ఈనెలుంటాయి; వీటినుండి దిలిష్టములై న పిల్ల ఈనెలు దియలుదేరి 
ఒంపులు తిరుగుతాయి. ఆకర్షణీయమైన, గులావీ లేక ధ్యూమవర్గపు పువ్వులు 
కొమ్మల చిపర పూస్తాయి. కవచంవలె వున్న దీవి రక్షక పత్రావళి రెండుగా రీలి 
వుంటుంది. దీవికి 4-5' వెంటిమీటర్ల పొడవుగల ఆకర్షకపత్రాలు అయిదుంటాయి, 

' ఈ పత్రాలు (రేకులు) గులావీరంగులోగావి ధ్యూమనర్ల ంలోకౌవి వుంటాయి. 

వీటిలో ఒకటిమ్మాత్రం మిగతా నాల్లింటికన్న ముదురురంగులో వుంటుంది. ఉన్న 
అదుకేసరములలో మూడింటికి మాత్రమే పుప్పొడితి త్తులుంటాయి; మిగతా రెండూ 

కూడా గొడ్డుమోతులు. దీవికాయ పొడవు 15-25 "సెంటిమీటర్లు; వెడల్పు 12-18 
"ెంటిమీటర్లు. ఇది చదునుగా ఆకుపచ్చగా (లేక ధ్యూమవర్శంగా) వుంటుంది. 

యుదిరేదాక త న్లీమొక్క నంటి పెట్టుకుని వుంటుంది. ముదరగానే తాప్పుమవి 
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పగులుతుంది; అపుడు దానిలో గింజలు చెల్లాచెదరవుతాయి. హిమాలయసానువు 

అకు చెందిన ఈ చెట్టు భారతదేశంలోని అన్ని భాగాలలోను పెంచబడుతువ్నది, 

పువ్వులు, కాయలు 

కాంచనపు పువ్వులు సువాసనగా వుంటాయి. ఇవి సెపెంబరునుండి డిసెంబర్" 

చాక పూస్తాయి. కాంచనపు చెట్లున్నచోట వాటి పువ్వులలోని పుప్పొడికోనం, 
శతేనెకోనం తేనెటీగలు జామ్మంటూ వస్తుంటాయి. కాయలు పువ్వులింకా వుండగానే 
కాస్తాయి; జనవరి _ మార్చి మాపాలలో ముదురుతాయి. అప్పుడు ఆ కాయలు 

పగిలి గింజలు రాలి నేలలోపడతాయి. కావి వర్షాలు వచ్చేదాక అవి అంకురించవు. 

ఈ గింజలలో నూటికి మారు మొలకె త్తగలవు. కౌవి ఈ చెట్ల ఆకులను కొమ్మ 

లను ఆశించే పురుగులు ఈ గింజలను పాడుచేయడంచేత అన్నీ మొలకె త్తవు. 

"పెంపకము 

““సిల్వికల్బర్ ఆఫ్ ఇండియన్ టీస్” అన్న తన పున్తకంలో ఆర్. ఎస్. 

(టూప్ ఈ (క్రింది సూచనల నిచ్చాడు: 

ఈ చెట్టుకు వెలుతురు బాగా కావాలి. కనుక దీవిని పెద్దచెట్లకు, కట్టడాలకు 

దూరంగా నాటాలి. విత్తనాలను సారవంతమైన నేలలో 20-25 'పెంటిమీటర్ల 

ఎడంలో నాటాలి. (క్రమంతప్పకుండా నీరు పోస్తుంటే మొక్క చక్కగా పెరుగు 

తుంది. ఈ లేతమొక్కలను పీకి, మరొకచోట నాకేటప్పుడు వాటి సున్నితమైన 
వేళ్లకు ఎట్టి హావి కలగకుండా జాగ_త్హపడాలి. 

ఉపయోగములు 

ఈ చెట్టుయొక్క_ అన్నిభాగాలూ ఉపయోగపడతాయి. దీని ఆకులు పకు 

(గ్రాసంగా పనికివస్తాయి. అద్దకపు, తోళ్ల పరిశ్రమలలో దీని బెరడు నువయో 

గిస్తారు. ఒక మోనన్తరు గట్టితనంగల దీని చెక్కను వ్యవసాయపుపవిముట్లు 

చేయడానికి వాడుతారు. దీవిపూవులను ఆలంకరణార్డం వినియోగిస్తారు. దీవి 
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పూవులను ఉడికించిగావి. ఊర బెట్టిగాని తింటారు, కావి దీనినిగురించి ఒక 

“హెచ్చరిక చేయవలసివుంది. మట్టి క్రింద వున్న కాంచనపు చెట్టుయొక్క వేళ్ల 
బెరడు విషము; దీనిని ఏ కొంచేము తిన్నా హానికలుగుతుంది, 

శ్వేతకాంచనము 

BAUHINIA RACEMOSA Linn 

కంగీవువేథ: JHINJERI 

డీనినే ఆడవియవిసె, ఆప అనికూడా ఆంటారు. 

ఆడవులలో పెరిగేచెట్ల లో ఇది సుపరిచిత మెనది. పశ్చిమభారత దేశంలో దీవి 

ఆకులను బీడీలు చుట్టడానికి వాడుతారు. పువ్వులు చాల చిన్నవి. వాటిరంగు 
ఏమంత చెప్పుకోదగినదికాదు. ఈ చెట్టుమాను కురుచగా, వికృతంగా ఉంటుంది. 
ఆయితే ఈ జాతిచెట్లు సారహీనమైన నేలలలోను శిలామయమైన నేలలలోను 
కూడా పెరుగుతాయి. అట్టి విశాలమైదానాలలో నేలకోత నరికట్టి మట్టివి రక్షించ 

డాపికి శ్వేతకాంచనం ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది. 

\ 

దేవకాంచనము 

BAUHINIA TOMENTOSA Linn 

ఇంగ్లీషు వేడు : PUBESCENT BAUHINIA 

డేవకాంచనమునకే దేవకాంతి, పాలెపి, ఆడవిమందార, కచిని అన్న పేర్లు 
వున్నాయి. 

ఇది చాల చిన్నచెట్లు. చూడడానికి శ్వేతకాంచనమువలెనే వుంటుంది. సౌరాష్ట్ర 
పాంతమందలి గిర్నార్ కొండచరియలలో అసంఖ్యాకములై న దేవకాంచ 

నపు చెట్లను నేను చూచాను. కాని ఇవి స్వతహాగా అక్కడివో లేక వాటి నక్కడ 
అటవీశాఖవారు నాటారో నేను చెప్పలేను. దీని పూవులు 7 సెంటిమీటర్ల పొడ 
వున, తెల్లగాను, మందమైన పసుపురంగులోను వుంటాయి. ఇటీవల ఎన్నో 
కోటలలో దేవకాంచనాలను నేను చూచాను. చెట్ల అంచులలో గుత్తులు 
కు త్తులుగా పెద్ద పెద్ద పువ్వులతో = ఇవి కంటికి విందుగా కనుపించాయి. 
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ర_క్రకాంచనము 

BAUHINIA VARIEGATA Linn 

ఇంగ్లీవు పేడు: VIRIEGATED BAUHINIA 

దీని నామాంతరాలు : బోడ, బోడంట, కోవిలార, కచిని ముండరి, పెడమ. 

దీనిని మనదేశమంతటా తోటలలో పెంచుతారు. దీనిని కాంచనము (బాహి 

నియా పర్పూరియా) నుండి పోల్చుకోవడం చాలకష్టం. ఇవి రెండూకూడా ఒక 

దానిలాగే ఇంకొకటి వుంటాయి. కనుక వీటిలో ఏది ఏదని ఆరితేరిన వృక్షశాస్త్ర 

జ్ఞాలే కష్టంమీదగాని చెప్పలేరు. దీనిని ఆమెరికాలో “'బుద్దిస్ట్ బాహినిమా"' 

ఆంటారు. దీవి పుష్పములు తెల్లగానో, ధూ(మవర్ణ ంగానో వుంటాయి. రెండు 

రంగుల పువ్వులూ ఒకేచెట్టున పూస్తాయి, ఇది మన దేశంలో బెట్లగావుండే కొండ 

(ప్రాంతాలకు చెందినది. ద్వీపకల్ప భారతమున తోటలలోను, సమ్ముదతీర 

(ప్రాంతాలలోను దీనిని ఎక్కువగా పెంచుతారు. 

అడ 
(a) 

BAUHINI1 VAHLII 11906 & Arn 

ఇంగ్లీషు వేడు : CLIMBING BAUHINIA 

ఇది ఏపుగా పెరిగే తీగ. దీనిని మడుపుతీగ అనికూడా అంటారు. అడవులలో 

ఇది ఎంత ఎత్తుగా వుండే చెట్ల మీదకు సైతం అల్లుకుపోతుంది. ఇట్లా దట్టంగా 

ఆల్లుకుపోయి, ఉపయోగకరములై న ఆ చెట్ల కిఖరాలకు ఎండత గలకుండా చేస్తుంది. 

పువ్వులు పెద్ద పెద్ద గుతులుగా కొమ్మలచివర పూస్తాయి. దీని ఆకర్షక పత్రావళి 

పసుపుగా లేదా తెలుపుగా 7 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున వుంటుంది. గుంపులు గుంపు 

లుగా వున్న పువ్వులతోను, చిత్ర విచిత్రముగా ఆల్లుకుపోయే నులితీగలతోను ఇది 

కన్నులపండువుగా వుంటుంది. దీని ఆకులను భోజనం చేయడానికి (ఆరటి 

యాకులవలె) వాడుతారు. 25 సెంటిమీటర్లు పొడవు, 7.10 సెంటిమీటర్లు వెడల్పు 

గల దీని కాయలు గట్టిగా, పెంకుకలిగి వుంటాయి. ఈ తీగ వున్నప్రాంతాలలోని 
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కొండబాతులవారు దీని గింజలను తింటారు. బొంబాయి అడవులలో, ముఖ్యంగా 

పడమటి కనుమలలోని కీకారణ్యాలలో ఈతీగ అక్కడక్కడ కనబడుతుంది. 
హిమాలయాల నిమ్న్య(శేణీనుండి దక్షిణంగా, తూర్పు కనుమలదాక ఆడ్డతీగ 
వ్యా ప్తిచెందింది. ఇది చాల అందమైన మొక్క; కొని ఆడవులలోని చెట్లను ఈతీగ 
బారినుండి రక్షించడావికి అటవీ సంరక్షణాధికారులు చేసే (ప్రయత్నాలవలన, 
ఆహారవిమి త్తం దీనిగింజలను సేకరించే కొండజాతులవారివలన ఈతీగ బాగా 

దెబ్బతీంటూంది, 

బెజ్జపుఆకుల కాంచనము 

BAUHINIA FOVEOLATA Dalz 

ఇంగ్లీవు వేడ : PORE-LEAVED BAUHINIA 

ఇది అంత ఎక్కువగా కానరాదు. కావి దీవి విచిత్ర మెన పేరు కారణంగా 

దీవిని పేర్కొనాలి. ఇది పడమటి కనుమలలో బాగా పెరుగుతూంది. ఈచెట్టు 
ఎత్తు 25 మీటర్లుంటుంది; ఒకొక్కసారి 80 మీటర్ల దాక కూడ పెరుగుతుంది. 

దీని పువ్వులగురించి చెప్పవలసినదేమీలేదు. కావి దీవి ఆకులుమా(త్రం చాలపెద్దవి. 

అవి 00 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున వుంటాయి. 

“ఫోవియోలై* అనగా నన్నటి బెజ్జములు ఆని అర్థం; దావినిబళ్లు ఈ చెట్టు 
యొక్క శాస్తీయనాయమైన “ఫోవియొలాటా” అన్నపదం వచ్చింది. ఈ ఆకు 

అడుగుభాగాన సన్నటి బెజ్జాలుండడం కారణంగా ఈ'పేకు ఏర్పడింది. ఈ బెజ్జం 
నుండే ఆతి సన్నటి తీగఒకటి వెలుపలికి వస్తుంది. ఈతీగ చివరవున్న ఒక 

“బిరడా” లాటిది ఆ రంధ్రాన్ని మూసినట్లుంటుంది. ఒకవిధంగా ఇది ఆధునిక 

గృహాలలో వుండే “వాష్ బేసిన్” లో వుండే *విరడా” “గొలుసు” లను పోలి 

వుంటుంది. ఎటొచ్చీ ఈ ఆకులలోని “గొలును (ఆతి సన్నటితీగ) “బేసిన్” 

(బెజ్జం) లో నుండే వస్తుంది. 



7. బూరుగ 

BOMBAX CEIBA Linn 

Family: Bombacaceae 

ఇంగ్లీవు వేడ : SILK COTTON TREE 

చిరు 
య 

మనగేశపు వృక్షశాస్త్ర సాహిత్యావికి సంబంధించినంతవరకు, బూరుగవలె వృక్ష 

శాస్రజ్ఞాంను, అటపీకాస్రజ్ఞాలను తికమకపెస్పిన చెట్టు మరొక్కటి లేదు. 

దీవికే 'బొంబాక్స్ మలబారికమ్' “సాల్మాలియా మలబారికం ', 'బొంబాక్స్సీబా', 

అన్న వివిధములై న పేర్లున్నాయి. మనదేశంలో చాల (పాంతాలలో ఇది “సిమల్” 

ఆన్న పేరుతో పిలువదిడుతూంది. ఇంగ్లీషులో దీనిని “కాటన్ టీ" అనీ “సిల్క్ 

కాటన్ టీ" అనీ పిలుసారు. ఒక్కొక్కసారి దీనినే “ది సేమ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్" 

అవి కూడా వ్యవహరిస్తుంటారు. కాని 'ది "ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ అన్న పేరు 

“కొగరుమోదుగ'3 కే చెందుతుంది. బూరుగయొక్క గణనామమైన “బౌంబాక్చ్" 

అన్నది దాని కాయలనుండి లభించే (ప_త్తివలన వచ్చింది. 'నాల్మాలియా” అన్నది 

“శాల్మలి' అన్న సంస్కృత పదంనుండి జన్మించింది. (దిహ్మ దేవుడు సృష్టి 

ఆనంతరం ఈ చెట్టుక్రింద విశ్రాంతి తీసుకున్నాడని గాథలు చెబుతాయి. 

వర్ణన 

బూరుగచెట్టు 25 మీటర్ల ఎ త్తుదాక పెరుగుతుంది. దీవి కొమ్మలు బాగా విస్త 

రిస్తాయి. ఇది ఆకులు రాల్చుతుంది. దీని చెక్క. మెత్తగా వుంటుంది. కలప 

లేతరంగులో వుంటుంది. కావి చిన్నప్పుడు దీని బెరడుమీద త్రికోణాకారపు 

ముజ్లంటాయి; ఆ ముళ్ల ధర్మమా అవి ఈ చెట్లు జంతువుల బారినుండి మనుష్యుల 

= 

4 1. తొగరు మోదుగ: ఈ పు స్రకంలోనే 8వ అధ్యాయం చూడండి-అను. 
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బారినుండి (దితికి బయటపడుతుంది. దీని ఆకులు పెద్దగా. దళసరిగా, _పకాశవంత 

మైన ఆకుపచ్చరంగులో వుంటాయి. దాని ఆకు 5-7 ఉపదళాలుగా చీలుతుంది. ఈ 

ఉపదళం ఒక్కొక్కటీ ఆకువలె వుంటుంది. ఈ ఉపదళాలన్నీ కలిపి విసన 

క(రలావుంటాయి. ఉపదళం బల్లెపు ఆకారంలో. రెండువైపుల మొనదేలివుంటుంది; 

చీనినిండా ఈనెలుంటాయి. ఈ చెట్టుమీద సంవత్సరంలో అధికభాగం ఆకులు 

వుంటాయి. అందువలననే నీడనిచ్చే మంచిచెట్లలో దీనినొకటిగా పరిగణిస్తారు. 

పూత మొదలు పెక్రేముందుగా ఆకులు రాలిపోతాయి. అప్పుడిహ ఈచెట్టు వికృత 

మైన అ_స్టిపంజర౦లా వుంటుంది. కాని ఇట్లా ఎంతోకాలం వుండదు. జనవరి 

ఆఖరివారంలో ఆకులురాల్చి, ఫి బవరిలో పూలు తొడుగుతుంది. 

బూరుగ పువ్వులు కాంతివంత మైన సింధూరవర్షంలో వుంటాయి. ఒకటీ ఆరా 

పువ్వులు పసుపుగానో తెల్లగానో వుండవచ్చును. పసుపుపువ్వులున్న బూరుగ 

చెట్టుకు ర్ దివ్యశ కుజ ంటాయని (పజలు విశ్వపిసారు. అందువలన ఇటువంటి 

చెట్టు బెరడునుండి చెక్కనుండి "వరాలు" పొందాలని (ప్రయత్నించే “భక్తుల 
ధర్మమా అని ఆచెట్టు నాశనమవుతుంది. 

అకులు లేనప్పుడు పువ్వులు వస్తాయి. అసంఖ్యాకములై న ఈ పువ్వులు కురి 

పించే రంగుల వానలో తడిసి, మెరిసిపోతూ నిల్చునుంటుంది బూరుగచెట్టు. ఇంత 

శోభాయమానంగా కనులవిందు చేయగల చెట్లు మరేవీ ఈ భూమిమీద లేవనడం 

అతిశయోక్తి కానేకాదు. మధువుకోసం ఈ వృకెన్నాశయించే పక్షిసముదాయం 

చీవి వన్నాబాన్ని పెంపొందిస్తాయి. ఈ చెట్టున చేరిన పిచ్చుకలు, కాకులు, 

మైనాలు మున్నగు పక్షులు వివిధస్థాయిలలో చేసే కలకలారవ:.ను వింటూంతే 

(పక్ఫితి ఏర్పాటుచేపిన జంతవాద్యసన మ్మేళన మేమో అనిపిస్తుంది. ఇంతటి 

అందాన్ని చూచీ, వినీ కూడా కదలని వాడికి హృదయమే లేదని చెప్పవచ్చును. 

దీని ర క్షకపత్రావళి దళసరిగా గిన్నెవలె వుంటుంది; లోపల పట్టువలె, బయట 

నున్నగాను వుంటుంది. దీని రేకులు (ఆకర్షకపత్రాలు) మందంగా, 12 సెంటి 

మీటర్ల (ేర అంతకన్న ఎక్కువ పొడవున, 2-3 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున 

వుంటా... దీవి కేసరములు షువ్వుమధ్య కట్టలు కట్టలుగా వుంటాయి. మామూలు 

బూర గలో €0 కేసరములదాక వుంటాయి. మనదేశంలోని ఇతర బూరుగ 
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రకాలలో 60) మండి 600 దాక వుంటాయి. ఈ కేనరములుకూడా రేకుల రంగు. 

లోనో అంతకన్న కొద్దిగా పాలిన రంగులోనో వుంటాయి. దీని కాయ కోడిగుడ్డు 
ఆకారంలో 10,15 పెంటిమీటర్ల పొడవున. 8-5 సెంటిమీటర్లు మందాన వుంటుంది. 

ఈ కాయలో ఐదు “అర లుంటాయి. కాయ పక్వానికి రాగానే ఈ 'ఆర'లు 

తెరుచుకుంటాయి; వీటిలోనుండి చుటూ (వతత్తిగల నల్లటిగింజలు చెదరి, ఎగిరి 
పోతాయి. మీ ఇంటిచుట్టుపట్ల గనుక ఒక్క బూరుగ చెట్టుం టే చాలు మీ ఇంటి 

నిండా ప్రశే 1 గాలి వీచినప్పుడెల్లా (ప్రత్తి ఇంటిలోకి వస్తుంటుంది; ఇంటివి 

శుభ్రంగా వుంచడం కష్టమైపోతుంది. 

ఉపయోగములు 

బూరుగు చాల ఉపయోగకర మైనచెట్టు. దీవి ప్రతిభాగమూ వవికివస్తుంది. దీని. 
మెత్తటి చెక్కను అగ్గిపుల్ల ల తయారీలో వాడుతారు. ఒక్క. బొంబాయి నగరానికి 

మాత్రమే ఆగ్గిపుల్లల రూపేణా సాలీనా లక్షటన్నుల కలప కావలసిన స్తున్నది. దేశపు 

ఇతర (ప్రాంతాలలో భారీసామ(గిని “పేక్ ' చేయడానికి వలపిన పెశైలు చేయడానికి. 
ఈ కలపను వాడుతారు. జాలరులు తమ వలలను తేలేటట్లు చేయడావికి దీనినే 
వాడుతారు. ఆయితే చెదలు ఎక్కువగా ఈ చెక్క నాశయిసాయి. అందువలన ' 
దీనితో పక్కావిర్మాణపు పనులేమీ తల పెట్టడానికి వీలులేదు. బూరుగ్యప త్తి నూలుగా 
వడకడానికి వీలులేనంత పొట్టిగా వంతున కనుక దీనిని పరుపులు, దిండ్లు వింవ. 

డానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ చెట్టు కోతలనుండి పగుళ్లనుండి కార్చే "దింకకు 

“మోచరస్' అనిపేరు; ఈ మోచరన్ దింక 'ఆయుర్వేదవై ద్యంలో మందుగా" 
వాసికెక్కి నది. 

వీదిచెటుగా 

(పకాశవంతమూ, మనోహరమూ ఆయిన పువ్వుల కారణంగానయితే నేమి, 

దట్టమైన దీవి ఆకులు ఇచ్చే సీడ కారణంగా నయితే నేమి ఆటు అడవులలోను ఇటు. 

నగరవీధులలోను వుండవలసిన మేలైన వృజొలలో దీనివి ఒకటిగా భావించాలి. , 

మెత్తటి చెక్క_కారణంగా తుఫానులు మొదలై న వాటి దెబ్బకు తట్టుకోలేక పడిపో 
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గల ఈ చెట్టుకు తగు రక్షణ కల్పించాలి. ఇటువంటి రక్షణ దొరికి, వి వ్పరించ- 

డానికి తగు చోటు వుంటే బూరుగవంటి చె'టేలేదు. 

పెంపకము 

దీవి పెంపకము చాల సులభము. ఎటువంటి నేలలోనయినానశే బూరుగ 

విత్తనాలనుకాని కాండపు ముక్కలనుగాని నాటితే ఇది పెరుగుతుంది. మొక్క 

పిన్నవయనున వుండగా దాని ఆకులను ఆవులూ మేకలూ తింటాయి. కాని కొంత 

పెరిగాక దీవి కాండంమీద ఏర్పడే ముళ్లు దీని నిటువంటి బెడదలను౦డి. 
కొపాడుతాయి. 

8. తొగరు మోదుగ 

BUTEA MONOSPERMA Taub 

Family : Papilionaceae 

ఇంగ్లీవు వేథ : THE FLAME OF THE FOREST 

తొగరు మోదుగనే, తెల్లమోదుగ, కింశుకము, ఫలాశము, వాతపోధము అవి 

కూడా వ్యవహరిస్తారు. 

మన సాహిత్యంలో “ప్లేమ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్” (“అటవీజ్వాల”) అన్న పేరుతో 
చలామణీ ఆవుతున్నచెట్లు మూడు నాలుగున్నాయి. ముఖ్యంగా బూరుగచెట్టు. 

నీ పేరుతో వర్లి స్తుంటారు. బాడిదను కూడా ఇదేపేరుతో పిలుస్తారు. కావి విజావికీ 
ఈ విరుదము తొగరు మోదుగకే (దీనికే “బ్యూటియా ఫాండోసా-కో యెన్” 

అన్న కా ప్రీయనామమూ వుంది) చెందాలి. 
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వర్షన 

మధ్య పరిమాణంగల ఈచెట్టు ఆకులు రాల్చుతుంది. దీవి మామా, కొమ్మలూ 

'వంకరటింకరగా వుంటాయి. బొంబాయిప్రాంతంలో తొగరు మోదుగచెట్లు 6 మీటర్ల 

కన్న ఎక్కువ ఎత్తుకు పెరగడం నేను చూడలేదు. దీవి బెరడు బూడిదరంగులో, 
లేక, లేతగోధుమరంగులో వుంటుంది. దీని ఆకు (త్రిదళముగానుంటుంది; అనగా 
8-12 సెంటిమీటర్ల పొడవుగల తొడిమెచివర మూతకు ఉపదళాలుగా వుంటుంది. 

ఈ మూడు దళాలలో. రెండు 8-12 సెంటిమీటర్లు వెడల్పున, ఎదురెదురుగా 

వుంటాయి; మూడవదళం పెద్దదిగా, 12-20 సెంటిమీటక్ష వెడల్పున, మిగతా 

రెండింటికి కాస్త ఎడంగా వుంటుంది. ' ఈ మూడు దళారూ దళసరిగా, 

వీరుసుగా వుంటాయి, కొసదళంయొక్క_ మొదలు ఇరువైపుల సరిన మానంగా 

వుంటుంది. (పక్కదళాల మొదలు' అట్లా వుండదు. ఈ మూడింటియొక్క 

మొనలూ వర్తులంగా వుంటాయి. లేతదళాలు పట్టువలె వుంటాయి, 

ముదిరాక ఇవి నూగులేక, నున్నగా వుంటాయి. ఆకులు చలికాలంలో రాలుతాయిం 

ఫిదివరి- మార్చి నెలలలో. వేసవి (ప్రారంభంలో, ఆకులు లేకుండా వున్నప్పుడు 

పువ్వులు పూస్తాయి. పువ్వులు పెద్దవి; ఒకో_పారి బౌటన వేలంత కూడా 

వుంటాయి. లేతకొమ్మల కణుపులమీద ఇవి పూస్తాయి. పర్త విహీనమైన శాఖలమీద 

ఇవి గుత్తులు గుత్తులుగా దర్శనమిస్తాయి. ఈ పువ్వుల తొడమెలూ, పువ్వులు 

పూచే కణుపులూ కూడా వెల్వెట్లా, నుదురాకు పచ్చరంగులో లేక నల్లగా 

వుంటాయి. ఈ పువ్వుయొక్క రక్షకపతావళి ఎగుడు దిగుడుగావున్న “కప్” వలె 

వుంటుంది. ఇది దియట ముదురాకు పచ్చగాను, లోపల నన్నటి నూగుతోను 

వుంటుంది. ఈ కప్ యొక్క ఆంచున ఆయిమ “పళ్లుం'డాలి కాని ఈ అయినింటిలో 

రెండు కలిసిపోయి, మొత్తం నాలుగే వున్నట్లు కనుపిస్తాయి. ఆకర్షక పతాలు 

3.5 సెంటిమీటర్ల పొడవున, కాంతివంతమైన నారింజరంగులో, వెలుపలివై పు 

పట్టుదారాలవంటి నూగు కలిగివుంటాయి. దీవి కాయ 'లెగ్యూము' జాతిది; 

ఈకాయ ద్వివిదార కము __ అనగా, రెండువైపుల పగులునది. ఇది 12-18 పెంటి 

మీటర్ల పొడవున, కర్ 'సెంటిమీటర్ల వెడల్పున వుంటుంది. ఈ కాయయొక్క_ 

కొనదేలిన చివరిభాగంలో ఒకేఒక పెద్దగింజ వుంటుంది. లేత కాయలమీద 
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దట్టంగా నూగు వుంటుంది; (క్రమంగా ఈనూగు వెంటటుకలవలి కనపడుతుంది. 

ఈ కాయలు చూడడానికి ఆందంగా వుండవు. ఎందుకోగాని, నాకుమా;తం ఈ. 

కాయలు, చెట్టుమీద (వేలాడుతున్న చెప్పులువలె అనిపిస్తాయి. 

వ్యాపి 
సముమట్లంనుండి 1000 మీటర్ల ఎత్తువాక మన దేశమంతటా, దిర్మాలోను 

తొగరుమోదుగ * పెరుగుతుంది. మధ్యభారతములోని ఆకులురాలేచెట్లున్న బెట్ల 
ఆడవులలో ఇది కనపడుతుంది. గుజరాతు, సౌరాష్ట్రలలోని ఇసుక ప్రాంతాలలో ను 

దీనివి చూడవచ్చును. బొంబాయి నమీసంలోనయితే, కల్యాణ్ నుండి ఇగత్ పురిదాక 

కల్యాణ్ నుండి థాండ్లాదాక రహదారుల, రై లుదారుల (పక్కలగల కొండలపై 

తొగరుమోదుగ కనపడుతుంది. ఫిబ్రవరిమానం చివరగాని, మార్చిమొదటగాని' 

ఈ (పాంతాన్ని చూ స్తే దీనిని " ఖమ ఆఫ్ది ఫారెస్ట్”, “ఆటవీజ్వాల' అన్న చేరు 

ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం అవుతుంది. ఈ ఆడవులలో ముఖ్యంగా, ఆకులు లేని 

చెట్ల మీద రంగుతివాసీ పరచినట్లు ఈ పువ్వు లుంటాయి. 

ఉపయోగములు 

తొగరుమోదుగను తోటలలోగాని వీధుల (పక్క_లగాని అరుదుగా పెంచుతారు. 

అయితే పూతమీదవుండగా తప్ప ఈచెట్టు ఆంత అందంగా వుండదు. దీని ఆకు 

అను, కొమ్మలను కో వేవారివలన ఈ చెట్టు దెద్బితింటుంటుంది. కొంకణ్ 

(పాంతపు రైతుల తొగరుమోదుగ కొమ్మలనుతెచ్చి వరిపొలాలమీద పరుస్తారు. 

దీని ఎండుకొమ్మలను విడిగాగావి, పిడకలతో కలిపిగాని వంటచెటకుగా వాడుతారు. 

దాని మానాన దాన్ని విడిచిపెడితే తొగరుమోదుగ ' సారహీనమైన నేలలలో కూడా 
బాగా పెరుగుతుంది. మనదేశంలోని ఇసుకనేలలలోనూ బెట్టప్రాంతాలలోను 

కూడా ఇది చక్కగా పెరుగుతుంది. అంటే సారహీనమైన నేలల పునరుజ్జీవనా 

వికి తొగరుమోదుగ ఉపకరించగలదన్నమాట. మనదేశంలోని పలుభాగాలలో 

లక్క_పురుగును పెంచడానికి తొగరుమోదుగ చెట్టును ఉపయోగిస్తారు. తొగరు 

మోదుగనుండి వచ్చే లక్క ఆంత నాణ్యమైనది కాకపోయినా, ఈ చెట్టు ఇచ్చి 

నంత లక్క దు రే చెట్లూ ఇవ్వదు. ఈ చెట్టుబెరడుకు గాటుపెడితే ఎర్రటిపాలు కారు 
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తుంది; ఇది గాలికి చిక్కబడి ఎరటి బంకగా తయారవుతుంది. ఈ బంకను 

బెంగాలి కినో' అంటారు. దీనిని విరేచనా లరికట్టడానికి మందుగా వాడతారు. బిళ్ల 

పురుగులను, దిద్దీపురుగులను నివారించడానికి తొగరు మోదుగ గింజలను వాడుతారు, 

కాని ఈ గింజలు నులిపురుగుల నరికట్టలేవు. దీని ఆకులను వి _స్తరాకులుగా, దొన్నె 
(దొప్ప) లుగా ఉపయోగిస్తారు. కొన్నిచోట్ల ఈ ఆకుతో వీడీలు చుట్టుతారు. 

మీరొక రమణీయమైన వర్తభరితమెన దృశ్యం చూడదలుచుకుంటే__తన్యా 
చెలువువైపు వెళ్లే పెద్దరోడ్డుమీద వెళ్లండి. లేక బొంబాయినుండి ఢిల్లీకి పళ్చిమ 

రై ల్వేమీదుగా వెళ్తున్నప్పుడు కోటి (పాంతంలో జా(గ_త్తగా పరికించండి. 

అప్పుడు తెలు స్తుంది తొగరుమోదుగను 'అటవీజ్వాలి అని ఎందుకు వర్తి ంచారో। 

పోతే, “బ్యూటియా* అన్న పేరును జాన్ స్టూవర్డ్ అన్న మూడవ*బ్యూట్” 
ప్రభువు సంన్మరణార్థం కోనిగ్లో లేక రాక్స్బర్లో పెట్టారు, ఈ మూడవ బ్యూట్ 
(ప్రభువు_తన ' సంస్థాన మైన బ్యూట్ లో వ్యావసాయికమైన, వృషకళాస్తసందంధ 

మైన కృషిలో నిమగ్నుడయి వుండేవాడు. “ఫాండోసా' అన్న జాతి నామము 

' నకు __''ఆకులతో నిండిన” అని అర్థం. ఒక విత్తనం కలది ఆగుటచేత "మానో 

“ప్పెర్మా' అన్న “పేరు ఏర్పడింది. 

9. పున్నాగ 

CALOPHYLLUM INOPHYLLUM Linn 

family : Guttiferae 

ఇంగ్రీముచేథ: ALEXANDRIAN LAUREL 

పున్నాగకే -పొన్న, నమేరు, పునాస అన్న నామాంతరాలున్నాయి. 

సుందరమూ, సతతహరికమూ ఆయిన పున్నాగచెట్టు మన దేశపు తూర్పు. గడ 

మటి భాగాలకు చెందినది. ఇక్కడనుండి తూర్చుదిశను వర్మా, మలయాలగుండా 
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ఆ'ప్రేలియాదాక, దక్షిణదిశను సింహళందాక, పళ్చిమదిశను తూర్పు ఆఫ్రికా 
చ్వీపాలదాక వ్యా ప్తిచెందింది. పున్నాగ సముదతీర ప్రాంతాలలో వే రెట్టిచెట్లూ (దిత 
కని ఇసుకనేలలలో పెరుగుతుంది. బొంబాయి మొదలు రత్నగిరిదాకాను, ఆండ 

మాను ద్వీపాలలోను పున్నాగ అధికంగా కానవస్తుంది. దీవిని తీర్బపాంత నగ 
రపు వీధులలో పెంచుతున్నారు. ముదురాకు పచ్చరంగు ఆకులతో, పరిమళభరిత 
మైన తెల్లటి పూవులతో అలరారే పున్నాగచెట్టు ఆతి మనోహర మైనది. దీని గణ 
నామమైన “కేలో పై లమ్” (ఆందమైన ఆకులు గలది అన్నది సార్థకనామధేయము. 

“ఇనో సెలమ' (లావుపాటి ఈనెలు గలది) అన్న జాతి నామము ఈ చెట్టుయొక్క-_ 

ఒక ముఖ్యగుణాన్ని తెలియజేస్తుంది. 

వర్ణన 

పున్నాగ నున్నటి, ముదురురంగు బెరడుతో వుంటుంది. ఇంచుమించు కోడి 

గ్రుడ్లు ఆకారంలో వుండే దీని ఆకులు ఎదురెదురుగా, జతలు జతలుగావుంటాయి. 

ఈ ఆకుల అంచులు కొద్దిగా వెనుకకువంగి వుంటాయి. ఈ ఆకుమధ్య వున్న పెద్ద 

ఈనెనుండి బయలుదేరిన పిల్లఈనెలు ఇటూ అటూ సమానాంతరంగా వుంటాయి. 

ఆకు తొడిమె లావుగా, బల్లపరుపుగా వుంటుంది. పువ్వులు, 2.5 సెంటిమీటర్లు 

వ్యాసంతో వదులైన నిడివి గెలలుగా ఆకుల చంకలలో పూసాయి. రక్షకదళాలు 

నాలుగుంటాయి. ఇవి వర్తులంగా వుంటాయి. కేవరములు ఆసంఖ్యాకములుగా 

వుంటాయి. వీటి పోగులు కట్టలు కట్టలుగా కలిపివుంటాయి. మెలికలు తిరిగిన 

కీలముపైన కుక్క_గొడుగువంటి కీలాాగ ముంటుంది. కాయ వెడల్పు 2-8 సెంటి 

మీట ర్లుంటుంది; మొదట ఆకుపచ్చగా, తర్వాత పసుపుపచ్చగా వుంటుంది. 

ఉపయోగములు 

వీధుల (పక్కల పున్నాగను పెంచడావికి కారణం దాని అందమైన రూపమే | 

చీవి గింజలనుండి తీసిన నూనెను దీపాలలోకి వాడుతారు. ఈనూశె పక్షవాత 

వంబంధమైన వ్యాధులకు, పుండ్లకు మందుగా ఉపయోగిస్తారు. దీవి బెరడునుండి 

తీవిన రసం విరేచనకారి. పున్నాగచెక్క గట్టిగా వుంటుంది: దీవితో నౌకలు 
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విర్మిస్తారు. దీని బెరడుమీదగాని, కాయలమీవగావి గంట్లుపెడితే బంకవ స్తుంది. 

అదే వెస్టిండీస్ లో లఖించే “తకమహకా' బంక అని కొందరు (భమపకడుతుం టారు. 

10. సోనాలు 

CASSIA FISTULA Linn. 

Family : Caesalpiniaceae 

ఇాంగ్లీవు పేరు : INDIAN LABURNUM, AMALTAS TREE 

రేల, రేలు, ఆరగ్వధము, సువర్ణము, కోలపొన్న అన్నవి స్రోనాలు, 

రేలంగియొక్క_ మారు పేర్లు. 

మన దేశపు చెట్లలో సోనాలు అంత అంద మైనచెట్లు కొన్నే వున్నాయి. వేస 

విలోసోనాలు కొండలకొక (క్రొ త్తశోభను తెచ్చిపెడుతుంది. దీనివంటి పూలనే పూచే 

“యూరపియన్ లాబర్నం' అన్న దానినిదిట్లి సోనాలుకు “ఇండియన్ లాబక్నంి 

ఆన్న పేరువచ్చింది. దీని జాతినా మమైన “ఫిస్టులా” అనగా “రెల్లుగొట్టము' లేక 

“వేణువు' అని అర్థము. సోనాలు కాయయొక్క_ ఆకార పరిమాణాలబట్టి ఈ పేరు 
వచ్చింది. “కేషియా” అన్న పదం గ్రీకు పురాణేతిహాసాలనుండి (గహించ 

బడింది. 

వర్ణన 

సోనాలు 6-15 మీటర్ల ఎత్తుదాక పెరుగుతుంది. దీని (మాను పొట్టిగా 

వుంటుంది. దీని ఆకులు ముదురాకు పచ్చగా వుంటాయి; ఇవి భిన్నప(తాలు; 

ఒక్కొక్క థిన్నపష్యతంలోనూ 4-8 జతల ఉపదళాలుంటాయి. ఈ ఉపదళాలు 
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6-12 సెంటిమీటర్లు పొడవున, 8-8 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున వుంటాయి. మార్చి 

మెనెలల మధ్య ఆకులు రాలిపోతాయి. ఇట్లా ఆకులన్నీ రాలిపోయాక, సోనాలు 

పూస్తుంది. సోనాలపూలు నిడివి గెలలుగా పూసాయి. నిడివిగెల మొదలువద్ద 

వుండే పువ్వులు మొదట విచ్చుకుంటా ము. ఒకొక్క పువ్వు (పకాశవంత మైన 

పసుపురంగులో, 3*ర__.5 సెంటిమీటర్లు వెడల్పున వుంటుంది. పువ్వులో పది 

కేసరములుంటాయి. వీటిలో మూడు పొడవుగాను, నాలుగు పొట్టిగానూ, మూడు 

మరీ పొట్టిగాను వుంటాము. పొడవుగా వున్న మూడు కేసరాలే సంపర్క యోగ్య 

మైనవి. 

కొండ పాంతాలలో ఈ చెట్లున్నచోట - వీటి కాయలు ఇ ట్రే మన దృషి నాక్ 

రి స్తాయి. ఈ కాయలు 50-60 సెంటిమీటర్ల పొడవున, 2-25 సెంటిమీటర్ల 

మందాన వుంటాయి. ముదురుకాయలరంగు నల్లగా వుంటుంది. దీని పై పెంకు 

మీద వున్న గీతలవంటివి కాయలోపలి విభాగాలను సూచిస్తాయి. (పతి చెట్లు 

మీద వందదాక ఈకాయలు (వేలాడుళుంటే చూడ ముచ్చటగావుంటుంది. ఈకాయ 

లోపల ఎన్నో ఆరలుంటాయి. ఈ అరలమధ్య 'గోడి లుంటాయి. ఒక్కొక్క 

అరలో ఒక చదునైన గింజ వుంటుంది. ఈ ఆరల గోడల నంటి పెట్టుకుని ఒక్ 

నల్ల టి, తీయటి గుజ్జుపదార్థం వుంటుంది. ఇది విరేచనకారి. 

ఖా 
ఆకులతోగాని పూవులతోగాని వున్న సోనాలుచెట్టు నఖశిఖపర్యంతమూ నేత 

పర్వంగా వుంటుంది. అందుకనే సోనాలు దేశమంతటా వీధులను, తోటలను 

అలంకరిస్తుంది. బొంబాయిలో ఇరువైపులా సోనాలున్న ఒక వీధిని “లాదిర్నమ్ 

రోడ్" అని పిలుస్తారు. ఢిల్లీ, కలక త్రా మొదలై న పట్టణాలలో ఎండాకాలంలో 

సోనాలుచెట్లు విరగబూచి విన్నాణాలొలుకుతూ నిలుచునుంటాయి. సోనాలు__ద్వీప 

కల్ప భారతంలోని చాలా (ప్రాంతాలలో, ముఖ్యంగా కొండలందలి ఆకులురాల్సే 

చెట్లున్న ఆడవులలో దానంతట అదిగా పెరుగుతుంది. 

పెంపకము 

దీని (ప్రవర్ణనమును విత్తనాలద్వారా కొనసాగించవచ్చును. అయితే దీని 
గింజలు మొలకె త్తడానికి ఒక్కోసారి ఏడాదిదాకా పడుతుంది; కనుక తోటమాలుల 
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కిది ఒక నమన్యగా తయారవుతుంది. అందుచేత విత్తనాలను మొదట పూలకుండీ 
లలో నాటి, బాగా నీరుపో స్తే, అవి సులభంగా మొలకెత్తుతాయి; ఆ లేతమొక్క 

లను వర్షర్తు ప్రారంభంలో కుండీలలోనుండి తీసి కావలసినచోట నాటవచ్చును. 

ఉపయోగములు 

అలంకరణార్గ మే సోనాలు చెట్టును పెంచుతారు. ఇది ఇతరత్రాకూడా ఉపయోగ 
పడుతుంది. సోనాలు చెక్క గట్టిగా వుంటుంది; బాగా మన్నుతుంది. కొన్ని 

కొండజాతులవారు దీనిపూలను తింటారు. కాయలోని గుజ్జును విరేచనకారిగా 

వాడుతారు. (వేళ్ళను “టానిక్” గాను, జ్వరౌషధంగాను వాడుతారు, దీని ఓషదీ 

గుణాలు కారణంగా సోనాలుచెట్టు అనేకరకాల హింనకు గురిఅవుతుంది. ఈ చెట్టు 

బెరడును కోసి తీపి వేసినచోట్ల వికారమైన పుండ్రవంటివి ఏర్పడుతాయి; వాటితో 
వున్న ఈ అందాల తరువును చూడ కష్టంగా వుంటుంది. మన పట్టణాలలో 

వీధులవెందిడి పెంచే చెట్ల కిటువంటి బాధలు తప్పవుకదా ! 

11. సరుగు 

CASUARINA EQUISETIFOLIA Forst 

Family : Casuarinaceae 

గాంగ్లీవు dg: CASUARINA, BEEFWOOD TREE 
౧ 

సరుగునే "సరుగుడు" *చవుక* అనికూడా అంటారు. 

ఇది చిట్టగాంగ్ నుండి గల కోస్తాప్రాంతానికి చెందినది. నరుగు అక్కదేకాక 
తూర్పున హిందూమహానము[ద్రంలోని ద్వీపాలకు, పసిఫిక్ ద్వీపాలకు, ఆస్రే 
లియాలోవి క్వీన్స్లాండ్కూ కూడా స్వతస్పిద్దంగా చెందినది. భారత దేశంలోవి 
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అనేక కోస్తాజిల్లాలలో నరుగును పెంచుతున్నారు. 1798 లో “ఫ్రాన్సిస్ హామిల్టన్ 
దీనిని చిట్టగాంగ్ నుండి తెచ్చి కలకత్తాలోని “బొటానికల్ గార్డెన్'లో పెంచాడు. 

ఉత్తరకనరాలోను, తూర్పుకోస్తాలో మదద్రాసునుండి పూరిదాక, పడమటి 
కోస్తాలో రత్నగిరినుండి బౌంబాయివై పు ఉ త్తరంగాను సరుగును విరివిగా పెంచు 
తున్నారు. “ఈక్విసెటిఫోలియా' అనగా 'గుర్రపుతోకవంటి ఆకులు కలది' అని 

భావము. “కాషూరినా' అన్న పదం, ఈ చెట్టుకొమ్మలకూ ఈకలకూ గల పోలి 

కను సూచిస్తుంది. సరుగుచెట్టు బెరడును తీసివేయగా ఎరగా “గోమాంసం” వలె 
కన్పించే చెక్క కారణంగా దీనికి “వీఫ్వుద్" అన్న ఆ స్రేలియా పేరు వచ్చింది. 

వర్ణన 

సరుగుచెట్టు సతతహరిత మైనది. అతిత్వరగా 90 మీటర్లు లేక అంకకన్న 
ఎక్కువ ఎత్తుకు పెరుగుతుంది. లావుగావుండే దీనికొమ్మలు, చిన్నచిన్న కొమ్మ 

లుగా వి స్టరిల్లుతాయి. ఈ చిన్నకొమ్మల మీదగల కణుపులవద్ద సన్నటి పుల్లల 
వంటివి వుంటాయి; ఇవి ఆకులన్నమాట. చూడడానికి సరుగుచెట్లు దేవదారుజాతి 

చేట్టువలె ఉంటుంది. కాని దేవదారుజాతిచెట్ల ఆకులు సరుగుచెట్లాకుల కన్న చిన్న 
విగా వుంటాయి. బాగా చిన్నవిగా ఉండే దీని పూపులు ఏకలింగకములు. మగ 

పువ్వులు రెమ్మ లచినర గొట్టాకారపు నికివి కంకులుగా పూస్తాయి, ఒకొక్క 

పువ్వులోను ఒక కేసరము, రెండు “పోగులు వుంటాయి. ఆడపువ్వులు చిన్న 

విగా గుండటి 'గోపురా” కారంలో వుంటాయి. ఈ “గోపురాలు ముదిరి చెక్క_లా 

అవుతాయి. విత్తనాలకు “రెక్కలు” వుంటాయి. పిత్తనాలు లెక్కలేనన్ని 

వుంటాయి 

ఉపయోగములు 

సరుగువెక్క గట్టిగానే వుంటుంది కాని ఈ దేళంలో దీనిని కుర్చీలు మొద 
లయిన వాటిని చేయడానికి వాడరు. స్తంభాలుగా, వాసాలుగా ఇది అత్యంత ఉప 

యోగకర మైనది. వంటచెబకుగా సరుగు (శ్రేష్టమైనవి. సముదతీర ప్రాంతాలలో 
నేలను సాగు కనువుగా చేయడానికీ, ఆ ప్రాంతాలలో గాలివేగాన్ని అడ్తడానికీ 
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నరుగుడుచెట్లు సాయపడతాయి. ఇవి పెంచిన కొద్దికాలం తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో 
క్రమంగా ఇతరచెట్లను పెంచవచ్చును. బెంథాల్ తన “ట్రీస్ ఆఫ్ కలకత్తా" 

అన్న పృ స్తకంలో ఇట్లా (వౌకౌడు : 66 గ్రీన్రి సన్నటిఆకుల, రెమ్మలగుండా గాలి 

వీస్తుండగా విన్చించే శద్దిం దూరాన నముద్రపుహోరువలె అన్పిస్తుంది; దీని 
ఆకుల లేతరంగుకూడా మిగతా ఉష్పమండలపు చెట్ల ఆకుల రంగుకన్న భిన్నంగా 

వుంటుంది." ఎందుచేతనోకావి పతులు సరుగుకుచెట్టు నాశ్రయించవు. కనుక 

మీ తోటలో పక్షుల కలకలారవము వినపడాలం టే సరుగుడుతోబాటు ఇతరచెట్లనూ 
నాటి పెంచండి. 

పెంపకము 

వీటీముంప్పులేని చోట నారుమడిని సిద్ధం చేసి (క్రొత్త విత్తనాలను చల్ల ౦డీ. 

దింకమట్లి నేలలు విత్తడావికి పనికిరావు. ఏడాది వయసు మొక్కలను నారు మడి 

నుండి పీకీ, నాటవచ్చును, నరుగుకు నీడ ఏమా[తమూ పనికిరాదు గనుక 
ఈ మొక్కలను బాగా వెలుతురు తగిలేచోట నాటాలి. పదేళ్ల తర్వాత వీటినుండి 

కర్ర కొట్టి తీసుకోవచ్చును; యాభై ఏళ్ల నిండకముందే సరుగుచెట్లను కొట్టి 
వేయాలి. వయసు ఎక్కువయిన చెట్లకు ఒక శిలీంధ్ర సందింధమైన వ్యాధి 
సంక్రమిస్తుంది; ఆ వ్యాధివలన జలనాళాలు మూసుకుపోగా, చెట్టు (మాను 

నిక్సృతంగా అయి, ఆఖరుకు చనిపోతుంది. సరుగు ముఖ్యంగా సముద్రతీర 

(ప్రాంతవాసియే అయినప్పటికీ ద్వీపకల్ప భారత దేశంలో దీనిని చాల నగరా 

లలో వీధి(ప్రక్కల పెంచుతున్నారు. 

కావి సరుగుడుయొక్క హొయలు, కీవఏీ చూడాలంటే భారతదేశంలోని 

నము(దప్రాంశాలకు వెళ్ల వరిసిందే 1 



12. ఇరుగుడు 

DALBERGIA LATIFOLIA Roxb 

Family : Papilionaceae 

ఇంల్లీవు 1: BOMBAY ROSEWOOD, BOMBAY BLACKWOOD, 

SITISHAM 

ఇరుగుడి, ఇరుడుచేవ, ఇరుగుడుచేవ, ఇరువుడు, చిపెగి, జిట్రెగి. 

జి(కేగి__అన్నవి ఇరుగుడుయొక్క_ ఇతర పేర్లు. 

పేర్ల 
18-వ కతాౌద్రిపు ఉర్తరార్డ ంనుండి 19-వ శతాద్దిపు (పార ంభందాక జీవించిన 

స్వీడిష్ వృక్షకాస్త్రపే త్ర విన్, డాల్పెర్స్ మొక్క. స్మృతిసూచకంగా ఏర్పడినదే 

“డాల్బెర్లి యా' అన్న గణనామము. 'లాటిఫోలియా' అవగా వెడల్పాటి ఆకులు 

గలదవి భావం. 

వ్యాప్తి 

పామాలయ పాద్య శ్రేణికి చెందిన ఇరుగుడు అక్కడిమండి మధ్య. దక్షీణ 
భారత దేశాలకు వ్యాపించింది. ఇదె కొండ పాంతారిలో 1500 మీటర్ల ఎ తుదాక 

కనపడుతుంది. మధ్య, దక్షిణ దేశాలలో ఆకులు రాల్చే చెట్లున్న అడవులలో 

ఇరుగుడు పొట్టిగా 10 మీటర్ల కన్న తక్కువ ఎత్తుక, ఎగుడుదిగుడుగా పెరుగు 

తుంది. దక్షిణాదిని ఆర్ష ప్రాంతాలలో ఇది ఏపుగా 25 మీటర్ల ఎత్తువరకు పెరుగు 

తుంది; $6 మీటర్ల ఎత్తుకు పెరిగిన చెట్లూ వున్నాయి. 

వరన 
అణ 

ఇరుగుడు న్వల్ప వరిమాణంనుండిీ మధ్య వరిమాణందాకొ వెరిగేచెట్లు. దీవి 

కొమ్మలు బాగా వి స్తరించడంవలన, ఇది బాగా పీడవి స్తుంది. ఇదీ ఆకులు రాల్చు 
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ఈంది కాని ఎప్పుడూకూడా బొత్తిగా ఆకులులేకుండా వుండదు. శీతాకాలపు చివరి 
దినాలలో ఇది ఆకులను రాలు స్తుంది. ఇరుగుడుఆకు భిన్నపత్రము; మధ్యఈనెకు 
ఇటూ అటూ 5.7 ఉపదళాలు మరచుట్టు (పసారంలో వుంటాయి. ఈ ఉపదళాలు 

ఇంచుమించు వర్తులంగా, పిరంగా,. పైన ఆకుపచ్చగా, (క్రింద కాస్త పాలిసట్లుగా 

ఉంటాయి. ఇరుగుడు పూవులు కానుగ పూవులవలె వుంటాయి. ఇరుగుడు 

పువ్వులు ఆకుల చంకలలో వదులుగు త్తులుగా పూస్తాయి. నక్ష్మత్రాకారంగా. బల్ల 

వరుపుగా, 1-8 గింజలు కలిగివుండే దీనికాయ ఏకవిదారకము. వేసవిలో ఇది 

పూతపూస్తుంది; దీవికాయలు వర్షాకాలారంభందాక చెట్టున వుంటాయి. 

ఉపయోగములు 

మనదేశంలో లభ్యమయ్యే మేలిరకపు కలపలలో ఇరుగుడు ఒక్కటి. దీనివి 
(ఇండియన్) బొంబాయి రోజ్వుడ్ లేక బ్లాక్వుడ్ అంటారు. “ఇండియన్ 

ఫారెస్టర్ పతికలో ఇటీవల (వాస్తూ డి. జి. వెస్తీ ఇట్లా (వాశాడు. "88.7 ఘనపు 

టడుగుల ఇరుగుడు మొద్దుకు 29069*40 రూపాయలు వచ్చాయి; అనగా ఒక 

ఘనపుటడుగు ఇరుగుడు కలపధర 362 రూపాయలన్నమాట. నేటివరకు ఇంత 

"హెచ్చుధర పలికిన కలప ఈ దేశంలో ఇంకొకటి లేదు.” ఇరుగుడు కలప గురించి 

తన “డిక్షనరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ (ప్రాడక్స్స్'లో జి. వాట్ _ “'ఇరుగుడు కలప 

భారత దేశమందలి ఆతి విలువకలిగిన కలపలలో నొక్కుటి. ఇది గట్టగా, దిలంగా 

చిక్కటి కణములు కలిగి, ధూమవర్ణం కలిసిన నలుపురంగులో వుంటుంది. 

చీనిని పాలిష్ చేపినకొద్దీ అందం హెచ్చుతుంది. మేజాలు, కుర్చీలు మొదలయిన 

వాటిని చేయడాని కిది ఆత్యు త్రమమైనది”'. 

పెంపకము 

నీరు బాగా వడిసేటువంటి నారు మళ్లలో తాజా విత్తనాలను నాటండి. తాజా 

విత్తనాలు నాటితేనే మొలకలు బాగా వసాయి. ఈ నారుమొక్కలను వర్ష రు 

(పారంభంలో తీసి నాటాలి. వీటివి మొదట కొద్దిపాటి సీడలోవుంచి, తర్వాత 

వెలుతురు బాగా తగిలేటట్టు చేయాలి. నీరు వడిసే ఆర్షిభూములలో ఇరుగుడు 
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చక్కగా పెరుగుతుంది. కాని సారహీనమైన బెట్టనేలలలోకూడా ఇది పెరగ 

గలదు. వీధుల (పక్క-ల ఇరుగుడు బాగానే పెరుగుతుంది. కాని ఆకులు రాలి 

వుండగా ఇది చూడడానికి బాగుండదు. 

13. ఎ(రతురాయి 

DELONIX REGIA Raf 

Family : Caesalpiniaceae 

ఇంగ్లీము పేరు : FLAMBOYANT; ROYAL PEACOCK FLOWER; 

GUL MOHUR; FIRE TREE; PENTECOST TREE; 

HOLY GHOST TREE 

ఎరతురాయినే ఇంకా ఎన్నో పేర్లతో పిలుసారు. ఆ పేరు తురాయి, పెద 
a) దీ sa) (౧) 

తురాయి, పెద్ద సెరిబిసెరి, సీమసుం కేశ్వర ము 

వర్షాలు ఇక వసాయి అనగా వెనవిలో మన నగరవీధులలో ఎ(ర్రతురాయి 

విరగబడి పూస్తుంది; అపుడా వీధులకు వీధులే అగ్నిజ్వాలలవలె వెలుగు 

తుంటాయి. ద్వీపకల్ప భారత దేశంలో వీధుల్నపక్కల పెంచే అతిసుందర మైన 

చెట్లలో ఎ(రతురాయి ఒక్కటి. 

* Delonix Regia నే Poinciana Regia Bo] అని కూడా నిర్వచిసారు. 

Poinciana Elata - (White Go'd Mohur) చిన్న నెరిబి నెరి, చిట్రికేశ్వరము, 

సుంకేశ్వరము, వాతనారాయణ. 

(1632101012 Pulcherrima - False Peacock Flower చిన్నతురాయి, పమిడికంగేడు, 

రత్న(గంధి. _ అను॥ 
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పేర్లు 
ఎర్రతురాయి కొస్ర్రీయనామము *డెలోనిక్స్ రీజీయా"' కాగా కొన్ని పాతపు ప్ప 

కాలలో 'పాయాన్నియానా రీజియాి అని వుంటుంది. “డెలోనిక్స్” అనగా “నృష్ట 

మైన గోరుకలది” అని తాత్పర్యము. దీవిని ఇంగ్లిషులో “పీకాక్ ఫ్లవర్” 
(నెమలిపువ్వు) ఆంటారు; బహుశా ఈ చెట్టుయొక్క_ హిందీ పేళయిన “గుల్ 

మొహర్** ఇంగ్లీషు చేరునుండే వచ్చివుంటుంది. హిందీలో “గుల్” అనగా: 

“పువ్వు ; “మోర్” అనగా “నెమలి” ఆనీ అర్థం. “మోర్” కొంచెం మార్చు 

చెంది “మొహర్” అయివుండవచ్చునంటారు. షృర్రతురాయి చెట్టు “ఈస్టర్ " పండుగ 

జరిగిన 60 రోజుల తర్వాత *పెంటికోస్తు' పర్వపుకాలంలో నుంచి పూతమీద 
వుంటుంది, ఆ కారణంగానే దీనిని బొంబాయిలో కె) స్తవులు ““పెంటెకోన్ట్ 

చెట్టు'' అనీ. “హోలీ ఘోస్ట్ చెట్టు" అసీ పిలుస్తారు. 

ఆదిమ నివాసము 

ఎ(ర్రతురాయి జన్మస్థలము మడగాస్కర్. అక్కడినుండి 19-వ శతాబ్దిలో ఇది 
మారిషస్ చేరింది. మరి ఇది మన దేశంలోకి ఎప్పుడువచ్చింది నిర్ధారణ కాలేదు. 
1845 లో తాను తయారుచేసిన “కేటలాగ్ ఆఫ్ బొటానికల్ గారెన్ ఆఫ్ 
కలక త్రా'”లో వాయ్ = “ఎరతురాయి వర్షాకాలంలో పువ్వులు పూస్తుంది" ఆని 

మాత్రమే పేర్కొన్నాడు. 1850 లో ఈ చెట్టు బొంబాయిలో పెరుగుతుండేదన 

డావికి తగు ఆధారాలున్నాయి. ఇప్పు డిది మన నగరాలన్నిటా కానవస్తుంది. 

పెంపకము 

ఇది మధ్య పరిమాణంలో వుంటుంది. వయస్సునుబట్టి, నేల రకావ్నిబట్టి ఎర 

తురాయి 5-10 మీటర్ల ఎత్తువరకు పెరుగుతుంది. ఇది వివిధరకాల నేలలలో, 
వివిధశీతోష పరిప్టితులలో పెరగగలదు. సముద్రతీరాన ఎంత ఏపుగా పెరుగు. 
తుందో బెట్టప్రాంతాలలోను ఆంతపఏపుగా పెరుగుతుంది. దీవి వేళ్లు ఎక్కువ 
లోతుకు చొచ్చుకుపోవు; బాగా వి స్తరిపాయి. కనుక ఇది తోటలో పెంచడావికి 
వవికిరాధు. ఎందుకంటే దీవి చుట్టుపక్కల ఇం కేచెట్లూ పెరగలేదు. కావి కలా 
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మయమైన నేలలో షరతురాయి బాగా పెరుగుతుంది. అయితే ఎక్కు_వలోతుకు 

బోని వేళ్లకారణంగా, వర్షాకాలంలో పెనుగాలులు వీచినప్పుడు ఇది విరిగి పడి 
బోయే (పమాదం వుంది. ఎర్రతురాయి త్వరితంగా పెరుగుతుంది; కాఖోపకాఖ 

లుగా గొడుగువలె విస్తరిసుంది. పువ్వుల నిమి త్రమయినా, నీడ నిమి త్రమయినా 

ఎ(ర్రతురాయి వీధుల (పక్కలలో 'పెంచదగినది. 

వర్ణన 

దీని ఆకులు ఆందమెన ఈకలవలె, కంటి కింపయిన లేతాకు పచ్చరంగులో 

ఉంటాయి. ఆకు 50 సెంటిమీటర్ల పొడవునకూడా వుంటుంది. ఇది భిన్న 

వ(త్రము; దీనిలో మధ్య ఈనె కరువై పుల 10-20 జతల శాఖలుంటాయి. ఈ శాఖల 

కిరు పక్కల 20-80 జతల లేతాకు పచ్చరంగు ఉపదళాలుంటాయి. పూతపూచే 

ముందుగా అనగా ఫిదివరి మధ్యనుండి మార్చి మొదటివారంలోగా ఆకులన్నీ 

రాలిపోతాయి. ఇట్లా ఒక్క. ఆకుకూడా లేకుండా ఉన్నప్పుడు పువ్వులు పుంఖాను 

పుంఖాలుగా వస్తాయి. అప్పుడు దీనివిచూ స్తే నిజంగా “'నిప్పుచెట్టు'” (పైర్ట్రీ) 

అనిపిస్తుంది. పువ్వులు కొమ్మలచివర నిడివి గెలలుగా పూసాయి. ఒకొ్క్క-క్క్యా 

పువ్వు 10-12 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున వుంటుంది. పువ్వులో అయిదు ఆకర్ష 

డళాలుంటాయి. వీటిలో నాలుగు, పిందూరపు రంగులో వుంటాయి; అయిదవది 

(వతాకదళము) కాస్త పెద్దదిగా, ఎరుపు పసుపురంగులలో వుంటుంది, ఈ దళా 

లన్నీ చెంచాల ఆకారంలో వుంటాయి. వీటి అంచులు ముడుతలుపడి వుంటాయి. 

గ్రీవి మొదలు సన్నగా, పొడుగ్గా, జంతువుల గోరువలె వుంటుంది; దీనినిబ్తే 

“డెలోనిక్స్” అన్న పేరువచ్చింది. మొగ్గగా వున్నప్పుడు దావిని లేతాకుపచ్చ 

రంగులోవున్న రక్షకపత్రావ€ కప్పివుంటుంది. పువ్వు వికసించాక రక్షకప్మతాల 

తోపలివెపు సింధూరపు వర్షంలో వుంటుంది. పువ్వులో పది సన్నటి శకేసరము 

లుంటాయి. ఈ కేసరములు వివిధ పరిమాణాలలో వుంటాయి. ఇవి ఎరగాను, 

పుప్పొడితి త్తులు పసుపుగాను వుంటాయి. దీని కాయ పెద్దది. ర్0 సెంటిమీటర్ల 

పొడవున, 5*"8 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున, 1-=1*6 సెంటిమీటర్ల మందాన వుంటుంది. 

ఇది మొదట ఆకుసచ్చగా మెత్తగా వుంటుంది. తర్వాత ముదురు గోధుమరంగు 
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లోకి మారి గట్టిపడుతుంది. దీర్పచతుకసాకారంలో ఉన్న గింజమీద మచ్చ 

లుంటాయి. ఎర్రతురాయిచెక్క_ తెల్లగా, తేలికగా ఉంటుంది. దీనిని పాలిష్ 
చేపిన కొద్దీ అందంగా ఉంటుంది, 

/ 

14. లంపటి 

DUABANGA GRANDIFLORA Walp 

Family : Sonneratiaceae 

కింగ్రీముపేడ్లు : DUABANGA 

లంపటియొక్క_ గణనామమయిన 'దువాబంగా' అన్నదానిని త్రిపురలో ఈ మొక్క 

పేరైన “దూయబంగ్గా' ఆధారంగా (ఫ్రాన్సిస్ హేమిల్టన్ నిర్ణయించాడు. 

“గాండిఫోరా' అనగా “పెద్దపువ్వులుగలది' అని ఆర్థం. “దువాదింగా (గ్రాండిట్లోరా” నే 

ఇంతకు మునుపటి సాహిత్యంలో “దువాదింగా సోన్నెరటియైద్స్” అని పేర్కొనే 

వారు. 

లంపటి పొడుగ్రై నచెట్టు; ఇది త్వరగా పెరుగుతుంది. ఇది తూర్ప్చుహిమాలయా 

లకు, దక్షీణాన అస్సాం, బర్మా, అండమానుద్వీపాలు, మలేషియా మొదలయిన 

ప్రాంతాలకీ చెంవినది. సముద్రమట్టానికి పైన 1000 మీటర్ల ఎత్తువరకూ లంపటి 

పెరుగుతుంది. (కింది హిమాలయబోయలలోని నదీతీరాలమీద లంపటి కనపడు 

తుంది. దాని స్వతస్సిద్దమైన నివాసస్థలాలలో లంపటి 80 మీటర్ల పొడవున 
పెరుగుతుంది, త్వరితంగా పెరుగుతుంది గనుక ఇటీవల కొన్ని సంవత్సరాలలో 

దీనివి మనదేశంలో చాల (పాంతాలలో పెంచడం మొదలుపెట్టారు. 
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వర్ణన 

దీని లేత గోధుమరంగుమాను నిటారుగా వుంటుంది. దీని (మానుమీద ఒకే 
చోటనుండి ఎన్నోకొమ్మలు దియలుదేరి అడ్డంగా పెరుగుకాయి. లేశకకొమ్మలు 

నూగు లేకుండా, నున్నగా, నాలుగు కన వుంటుంది. దీని ఆకులు లేతగా 

వున్నప్పు డెరగా వుంటాయి. ఆకులు ఎదురెదురుగా, కొమ్మకు ఇటువై పు ఒక్ 

వరున, అటొక వరుస చొప్పున వుంటాయి. 25 సెంటిమీటర్ల పొడవు, 10 
సెంటిమీటర్ల వెడల్పుగల దీనిఆకులు పైన మెరుస్తూ వుంటాయి. [క్రింద మంద 

కొడిగా వుంటాయి. ఆకారం వర్తులం. పువ్వులు ఆకుల చంకలలో, రెమ్మ లచివర 

చిన్న గుత్తులుగా పూస్తాయి. ఒక్కొక్కొపువ్వు 5-7 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున 

వుంటుంది. తెల్లటి ఈ పువ్వు వాసన బాగుండదు. దీని రక్షకపతావళి దళసరిగా, 

గంట ఆకారంలో ఉంటుంది. అది వీడి పడిపోదు. పై అంచున ఆరుభాగాలుగా 

వుంటుంది. ఆకర్షకపత్రాలు ఆరుంటాయి: ఇవి త్వరగా రాలిపోతాయి. కేసరములు 

అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి. కౌయ తోలుతో చేసినదానివలె వుంటుంది, ఇది బహు 

విదారణఫలము (కాప్ స్యూల్ ). ఇది చిన్న నారింజపండు పరిమాణంలో వుంటుంది, 

దీనిలోపల విత్తనాలు ఎన్నో వుంటాయి. 

"పెంపకము 

విత్తనాలద్వారా (ప్రవర్ణనం సాగించడం సులభమే కాని విత్తనాలను నారు 

మడిలోనాటి మొలకె త్రించి, ఆ మొక్కలను వర్షాకాల (ప్రారంభంలో నాటడంద్వారా 

నతృలితాలను సాధించవచ్చును. లంపటి పెరిగేటువంట్ వేగం ఆశ్చర్యకరంగా 

వుంటుంది. ఇంతకుముందరి బొంబాయిరాష్ట్రపు దకీణానవున్న అడవిలో ఒక 

చోట పరిశోధనాత్మకంగా పెంచిన లంపటిని నేను చూశాను. అయిదేళ్ల క్రింద 
నాటదిడిన ఆ చెట్లు 8 మీటర్ల ఎత్తుకు పెరిగాయి. దీని చెక్క మెత్తగా వుంటుంది. 

తూర్పు భారతదేశంలో లంపటి చెక్కతో తేయాకుని “ప్యాక్' చేసే సే పెపైలు 

తయారుచేస్తారు. అగ్గిపుల్లల తయారీకికూడా ఇది పనికి వస్తుందంటారు. 

ఆస్సాము, సికిములలో వాగులఒడ్డున లంపటిచెట్లు కనపడతాయి. శెలిం 

పాంగ్ దిగువగా, తీస్తానది తీరాన లంపటి. విశేషంగా పెరుగుతుంది. అక్కడి 



46 సామాన్య వృషెలు 

ఆడవిచెట్లలోని పెద్దవాటిలో లంపటి ఒక్కటి. మ్రాను కీటూ అటూ అడ్డంగా, 

నమానాంతరంగా పెరిగిన కొమ్మలు, ఆకొమ్మలనుండి (వేలాడే పళ్లగుత్తులు_ 

లంపటికొక గంభీర మైన అందాన్నిస్తాయి. కలకత్తాలోని “ఇండియన్ బొటానికల్ 

గార్థెన్ "లోకి 1801 లో లంపటిని ప్రవేశపెట్టారని సాక్ష్యం చెబుతుంది, 
కలక త్తాభో లంపటి ఇంకా పెరుగుతూంది. కాని మొదట నాటిన చెట్ల లో 

ఒక్క_టికూడా లేదు, 

15. బాడిస 

ERYTHRINA INDICA Lamk 

Family : Papilionaceae 

ఇంగ్లీషు పేర్లు : INDIAN CORAL TREE 

బాడిసనే బాడిత అనీ బాడిద అనీ, బారిదము అనీ రోహిణము అనీ 

ముచ్చిక ర ఆనీ వారిభ దకము అనీ, పారిభవ్యము ఆనీ, ఆంటారు, 

భారతదేశపు ద్వీపకల్ప భాగంలో ముఖ్యంగా కోస్తాపాంతాలకు చెందిన అతి 
రమణీయమైన చెట్లలో ఒక్కటి బాడిద, ఇది మార్చి (పారంభంలో పూత 
మొదలుపెడుతుంది, పగడాలవంటి ఈ ఎ(రపూలు ఏ (పిలు, మేనెలిలదాక 

వుంటాయి. పువ్వులు పూచాక ఆకులు మొలుస్తాయి. ఈ ఆకులు చలికాలందాక్ 

వుంటాయి. ఆ కారణంచేత ఇది నీడనిచ్చే ఉత్తమమైన చెట్లలో ఒకటిగా 
పరిగణింపబడుతుంది. 

గాథలు 

. బాడిద ఇంద్రుడి నందనమున పువ్వులు పూస్తుందవి పాందూ పురాణాలు 

చెబుశాయి. దీవి ఆకులోవి మూడు ఉపదళాలూ (త్రిమూర్తులను సూచిస్తాయని 
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ఆంటారు. వీటిలో మధ్య ఉపదళం విష్ణువును, కుడి ఉపదళం (బహ్మను, ఎడమ 
ఉపదళం శివుడిని సూచిస్తాయంటారు. భారతదేశంలోని తొలికై9 స్తవులు 
దీవిని మూర్తిత్రయానికి ((టివిటీ* సూచకంగా భావించారు; ఐర్హండులో 
సెయింట్ షేటిక్ శిష్యులకు “షేమాక్” అన్న (తిదళపృత్రంవలె ఈ చ స్తవులకు 

తః పతం ముఖ్యమైనది. పోర్చుగీసు వారీ ఆకులను “టినిడాడ్ పుప్వు” ఆంటారు. 

వర్ణసి 

బాడిద సుమారై న ఎత్తుకు పెరుగుతుంది, సారవంతమైన నేలలలో 15 మీటర్లు 
లేక అంతకన్న ఎక్కువ ఎ త్తుకుకూడా పెరుగుతుంది. చెట్రుయొక్క_ పిన్నవయసున 

కొమ్మలమీద ముళ్లుంటాయి. ఆకులు పెద్దగా మధ్య పొడుగాటి తొడిమెతో, మూడు 
ఉపదళాలతో వుంటాయి. ఉపదళం కోడిగుడ్డు ఆకారంలో వుంటుంది. ఇది ఎంత 

వెడల్పుంటుందో అంతే పొడవుంటుంది. ఉపదళం చివర కొనదేలి పుంటుఎది. 

మొదలు వర్తులంగా వుంటుంది. మధ్య ఉపదళం (పక్కవాటికన్న పెద్దదిగా 

వుంటుంది. ఆకులు బొత్తిగా లేనప్పుడు, అనగా ఫ్మిదివరి మాసాంతానగాని 

మార్చి మొదటగాని పూస్తాయి. ఈ పువ్వులు రెండుమూడు నెలలదాక వుంటాయి. 

కొమ్మలచివర నిడివికంకులుగా పూవులు పూసాయి, ఒకే కొమ్మకు ఎన్నో పూల 

కంకులుంటాయి. పువ్వులు మంచి ఎరుపురంగులో వుంటాయి. ఆకర్షకపత్రావశి 

చుటూ కవచంవలె అమరివున్న దీని రక్షకపత్రావళికూడా ఎర్రగా వుంటుంది. పువ్వు 

విచ్చుకోగానే రక్షకపత్రావళి నిలువునా చిలుతుంది. ఉన్న అయిదు ఆకర్షకప్మత్రా 

లలో పతాకదళం బాగా పెద్దగా వుంటుంది. కేసరములు పది వుంటాయి. ఇవి 

కాగా పొడుగై నవి; ఆకర్షక ప్యత్రావళినుండి ఈ కేసరాలు బాగా బయటకువచ్చి 

వుంటాయి. ఇవికూడా ఎరుపురంగులోనే వుంటాయి. కాయ బలిష్టంగా మొదట 

ఆకుపచ్చగా, తర్వాత ముదురు గోధుమరంగులో (లేక నలుపుగా) వుంటుంది. 

ఈ కాయ మొదలు వద్దా, చివరా కొనదేలి, మధ్య గింజలున్న చోట ఉబ్బి 

వుంటుంది. ఒక కాయలో 12 నున్నటి, వ ర్తులాకారపు గింజలుంటాయి. ఆకులు 

చెట్టుమీద వున్నంతకాలము కాయలూ వుంటాయి, 

కె ట్రినిటీ : దేవుడు, జీససు, వవిత్రఆత్మ-అను ॥ 
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"పెంపకము 

వి త్తనాలద్వారాగాని, శాఖాపవర్ధనంద్వారాగావి బాడినను పెంచవచ్చును. 

సాధారణంగా 1=[*5 మీటర్ల పొడవు, 10 సెంటిమీటర్లు మందమూ వున్న 

కాండప్పు ముక్కలనుగాని కొమ్మల ముక్కలనుగాని వర్షాకాలానికి కొద్దిగా 

ముందుగా నాటుతారు. ఇట్లా నాటేటప్పుడు ఆ ముక్కల “ధృవాభిముఖత'ను పాటిం 

చాలి; అనగా ఈ ముక్కలు చెట్టుమీద ఉండగా వాటి పెకొస ఏదో, ,క్రిండికొన 

ఏదో వాటిని నాటినప్పుడూ ఆవిధంగానే వుండాలి; పైకొన గాలిలోకి (క్రింది 

కొస నేలలోకి వుండేటట్లు ముక్కలను నాటాలి. చెట్టుకు కావలసిన పోషకరసాలు 

ఒకదిశనే, అనగా ,[క్రిందినుండి పైకి _పవహిసాయి. దీనినే “'ధృవాభిముఖత'” 

అంటారు. వానలు పడగానే ఈ ముక్కల పై కొనను ఆకులూ, [క్రిందికొసను 

వేట్లా వస్తాయి. నేను బాడిసక్టరలను పాతి వాటికి ముళ్ల ఇనుసతీగెను కట్టిన 

కంచెలను చూచాను. వేసవిలో అది మామూలు కంచెవలెనే వుండేది. కాని వర్షాలు 

రాగానే బాడిసక(ర్రలు వేళ్లూని చిగిర్చాయి. కొన్ని రోజులకు కంచె అంతా ఈ 

మొక్కల ఆకులతో నిండిపోయింది. కంచె ఆందంగా తయారయింది. ఈ కంచె 

లోని ముళ్ల ఇనుపతీగె (తుప్పుపట్టి తెగిపోయిన తర్వాతకూడా బాడిసమొక్కల 

ధర్మమా ఆని ఈ కంచె గట్టిగా వుంటుంది; ఈ మొక్కల కొండొక దవ 

ముళ్లు రక్షణ కల్లిస్తాయి. 

వి త్తనాలద్వారా (ప్రవర్ణనం కొనసాగించడం శేషమే; కాని ఈ పద్దతి వలన 

కాలహరణం జరుగుతుంది. కొమ్మ లముక్క-_లు నాటగానే పెరిగే ఎత్తుకు, విత్తనాల 

నాటాక వచ్చిన మొక్కలు పెరగడానికి ఒకటి రెండేళ్లు పడుతుంది. 

పెనుగాలులు వీచేచోట గాలివేగాన్ని తగ్గించడానికి బాడిసచెట్లను నాటుతారు. 

కొన్నిచోట్ల తమలపాకుతీగ, (దాక్షతీగ, గుమ్మడితీగ, మల్లె తీగవంటివి (పాక 

డానికి ఆధారం నిమిత్తం బాడినను పెంచుతారు. బాడిన '"లెగుమిని జాతిచెట్టు 

గనుక దీని (వేళ్ల నేలలో నత్రజనిని తయారుచేసి దావిని సారవంతం చేస్తాయి. 

అందుకనే ముఖ్యంగా తేయాకు తోటలవంటి వాటిలో బాడినచెట్లను నాటి, 
తద్వారా తోటనుంచి ఆధిక దిగుబడి పొందుశారు. 
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“ఎర్మితినోస్” లేక “ఎర్మితోస్" ఆన్నది (గీకుపదం; *"ఎరుప్పి. “పగడపు 

ఎరుపు” ఆని ఈ (గ్రీకు పదానికి అర్థం. దీనినుండే బాడిసగణనామమయిన “ఎరి 

(తినా” వచ్చింది. “ఇండికా” అన్న జాతి నామము బాడిస “ఇండియాికు చెందిన 

దనడం వలన వచ్చింది. 

16. మటీి 
౮6౨ 

FICUS BENGHALENSIS Linn 

Family - Moraceae 

ఇంగ్రీమ'వేడు : THE BANYAN TREE 

మజ్ఞీనే 'పెద్దమజ్డి, వటము, విటపి, భాండీరము, రోహి, 

వృతాదనము - అని ఆంటారు. 

ఈ దేశంలో మట్టీచెట్టు నెరగని వారుండరు. కనుకనే దీనిని గురించి ఈపుస్త 
కంలో వాయబూనడం గాసహాసనకుని మొదట అస్పించవచ్చును. కాని మట్టిని 

గురించి (పజలరు తెలియని ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలున్నాయి గనుకనే 

దీవినిగురించి (వాయబూనుకున్నాను. 

దీని ఇంగ్లీషు పేరయిన “దిన్యన్ " ఎట్లా వచ్చిందో మొదట చెప్పాలి. పర్షియన్ 

సింధుళాఖ (పాంతంలో వుంటుండిన హిందూ “బఐసియాి'లు (వ్యాపారులు) - మజ్జి 

జాతికిచెందిన ఒక చెట్టుక్రింద గుమిగూడి ప్రార్థన చేసేవారు; వ్యాపారసంబంధ 
మైన విషయాలు మాట్లాడుకునేవారు. ఇది చూచిన అక్కడి యూరపియన్లు 
ఈ చెట్టుకు “బన్యన్' చెట్టు అని సేరుపెట్టారని అంటారు. [క్రమంగా ఈ పేరు 

ఈ అధ్యాయంలో పేర్కొన్న చెట్లజాతినే సూచించసాగింది; నాలుగు చెరగుల 

విస్తరించింది. 

౮-4 
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ఆనాదిగా కవులూ, తాత్వికులూ కూడా మజ్జీవి ప్రశంసిస్తూ రచనలుచేశారు. 
ఆధునికులూ మజ్జివి గురించి రచనలు చేశారు. వారిలో ఒకడయిన 'నథే' కవి 

మజివి గురించి! వ్రాసిన కవితలో ఒక భాగం [కింద ఇస్తున్నాను, 

“తోట అంతటా అల్లిబిల్లిగా 

అల్లుకున్న ఆ గంభీరమైన చెట్టును - 
ఎన్నో ఊడల ఆధారంగా 

తలయె త్తి విల్చున్న ఆ మునలిచెట్టును = 

భూగర్భంలోకి చొచ్చుకుపోవాలని 

మాటిగా [కిందకు దిగిన ఊడలుగల ఆ మజ్జీని లా 

చూడ సుందరమైన ఆ మల్లివి 

ఆలయమవిపించే _ ఆ మతిని 

చూడగావే భక్తితో (మొక్కి. 
(ప్రార్థన చేయాలనిపి స్తున్నది."” 

వ్యా 

హిమాలయాల విమ్న(శేణీయందలి ఆడవులు, ద్వీపకల్ప భారత దేశమందలి 

కొన్ని కొండల చరియలు _ మతీయొక్క. సహజవివానములు. ఇప్పుడు మతీచెటు, 
ఆం అత అణ 

వీధుల(పక్క_వ, యా(త్రాస్సలాలలో, 'దేవాలయాలదగిర, (గామాలలోని బయలు[పదే 
® ౧ 

కాలలో = విపరీతంగా కనబడుతుంటుంది. అసలు వేదతీర్చుకోవడానికయితే నేమి, 

కబుర్ల కూ. కాలక్షేపావికీ అయితేనేమి, చర చలు సమా వేశాలు జరగడానికయితే నేమి 

మజ్జీచెట్టు (గ్రామపు రచ్చదిండగా తయారవుతుంది. వేసవిలో దీని చల్లటినీడ 
ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా వుంటుంది. 

వరన 

“ఇది చాల, చాల వెద్దచెట్టు; 70 మండి 100 అడుగుల ఎత్తుదాక పెరుగు 

తుంది. దీవి కొమ్మలనుండి (వేలాడే ఊడలు భూమిలోకి చొచ్చుకుపోయి (వేళ్ల ను 

తాకుతాయి; ఈ విధంగా ఈ చెట్టు విస్తరిస్తూ పోతుంది.'”” అవి తన “కలకత్తా 

రాయల్ బౌటావికల్ గార్డెన్ చరిత''లో సర్ జి. కింగ్ (వాకాడు. ఈ ఊడలు 
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అవి నేలలోకి దిగాక 

లావుగా నస్తంభాలవలి పెరిగి, దిరువయిన కొమ్మల భారాన్ని మోయగ 

మొదట నన్నగా, దారపుపోగులవలె వుంటాయి; కాని 

ఆకులు ఇంచుమించు కోడి 

లుతాయి. 

ఇ 

౧ 

సూ పుంటాయి. 
లీ 

మెరు 

వుంటాయి. ఇవి 

డు అకారంలో, నున్నగా, 
a 

(గ్గు 

ఈ ఆకుల మొదలూ, కొనలూ కూడా వ రులంగా పైన ముదు 
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ఇవి మొదట ఆకుపచ్చగా గట్టిగా వుంటాయి. సాయి. మధ్య వ (లేదా కౌండానికీ) 

న పటము !!. (౪) 



52 సామాన్య వృకులు 

పక్వానికి రాగానే ఎరగా మెత్తగా అవుతాయి. ఈ పండ్ల ౦'టే పతులకు, కోతులకు 

అమిత పీతి. ఈ పండ్ల వాసన బాగానే వుంటుంది కౌని రుచి ఆంతగా బాగుండదు. 

అదీకాక వీటిలో పురుగులుంటాయి. కనుక సాధారణంగా మనుష్యులు వీటిని తినరు. 

(గామములో 

(గ్రామాలలోని వీధులు, నాల్గు వీధుల కూడలి మున్నగుచోట్ల మట్టిని నాటు 

తారు. కాని మెడానాలలోను, బయలుపదేశాలలోను మజ్జి తన విశ్వరూపం ధరి 

స్తుంది. మజ్జిచెట్టు పెరిగినకొద్దీ దాని ఊడలు పెరుగుతాయి; (క్రమక్రమంగా ఇది 

విస్తరించి, విస్తరించి ఏకంగా కొన్ని వేలమందికి నీడనివ్వగలంత పెద్దదవుతుంది. 
మనదేశంలో స్నుపసిద్దములై న మట్టిచెట్లు ఎన్నోఉన్నాయి. శిబ్పూర్ (కలకత్తా) 
లోని “బొటానికల్ గార్డెన్ "లోని ఒక మజ్టిచెట్లు 1782 లో తాటిచెట్టుమీద పడిన 

ఒక మట్టివి త్తనంనుండి పుట్టింది. 1900 లో దీవిని వర్తి స్తూ (పెట్ను ఈ క్రింది 

కొలతల నిచ్చాడు : “(ప్రధాన కాండపు చుట్టుకొలత 16 మీటర్లు; ఊడలు 464; 

ఊడల చుట్టుకొలత కొన్ని సెంటిమీటర్ల నుండి 3% మీటర్ల వరకు. మొత్తం 

చెట్టుయొక్క_ పై భాగపు చుట్టుకొలత (కుంభపరిధి 877 మీటర్లు.'” ఇదే చెట్టుకు 

1965 లో 1044 ఊడలున్నాయి. అన్నివైపులా చిత్తం వచ్చినట్లు దీనిని విస్త 

రింప వివ్వలేదు. అప్పటికీ దీని పరిధి 416 మీటర్లకు పెరిగింది. ఇంతకన్న పెద్ద 
మజ్టీచెట్లు ఒకటి సతారాకు (దక్షీణ మహారాష్ట్ర) కొద్దిదూరాన వుం:. 1882 లో 

దీని పరిధి 488 మీటర్లు; ఉ త్రరంనుండి దక్షిణానికి పొడవు 181 మీటర్లు; తూర్పు 

పడమరల పొడవు 1984 మీటర్లు. 

బొంబాయివంటి అనేక నగరాలలో వీధుల పక్కన మల్లీ చెట్లు అసంఖ్యాకంగా 

కనపడతాయి. కొని ఇవి స్వేచ్చగా పెరగడానికి ఎన్నో ఆటంకాలున్నాయి. సాధార 
ణంగా పిల్లలు మట్టిఊోడలను ఉయ్యాలలుగా వాడి, వాటిని పాడుచేసారు. వేస 

విలో పశువులు లేతమట్లి ఊడలను తింటాయి. ఈ విధంగా ఈ ఊడలు నేలలోకి 

దిగజాలవు. నగరాలలోని కాంక్రీటు లేక తారురోడ్డులు మొదలయిన వాటి కార 

ణంగా ఊడలకు అవరోధం కలుగుతుంది. ఇటువంటిచెట్లకు ఊడలవలన 

లభించవలసినంత ఊతం లభించదు. కనుక వీటి పైభాగపు బరువు ఎక్కువయి 



ము! 59 
a 

వర్షాకాలంలో ఇవి విరిగి పడిపోతుంటాయి. బొంబాయిలోని మహాత్మాగాంధీ రోడ్డు 

మీద గత కొన్ని సంవత్సరాలలో కొన్ని చక్కటి మట్రిచెట్లు ఇట్లా విరిగి కూలి 
అ ౧౫ న్్! 

పోయాయి. 

గోడలమిద 

వణ్లీవి త్రనాలు పతులద్వారానో, మరొక విధంగానో మన వూళ్లల్లో ఏ గోడల 
మీదో పడతాయి. అక్కడ ఇవి అంకురినామి. ఆ తర్వాత చిత్రవిచిత మైన 

దృశ్యాలు కనపడతాయి. గోడలలోని పగుళ్లలోకి సందులలోకి. ఆమాయకంగా 

వుండే లేత చేళ్లు (ప్రవేశించ నారంభిస్తాయి. (క్రమంగా ఈ వేళ్లు లావెక్కుతాయి. 
అప్పుడిహ నెమ్మది నెమ్మదిగా గోడ పగల నారంభిస్తుంది. చివగకు ఆ గోడలు 
మరమ్మ త్తుకూడా చేయరానివిగా అయిపోతాయి. ఈ విధంగానే మట్టీ చెట్ల వలన 

బౌంబాయిదగ్గర కొన్ని పాఠకోటల గోడలు బీటలువారుతున్నాయి. 

ఇండున్నచోట మలీఏ పెంచడం ఆఅపాయకరం౦, మట్లిఊోడలు సాధారణంగా 
౧ ణి : 

నయితే నేలలోకి, సూటిగా ,కిందిదిశలో చౌచ్చుకుపోతాయి. కాని చుట్టుపక్కల 

ఇండుంచే వాటి కిందున్న చల్లటి తడిమట్ర వెపు ఈ ఊడల వేళ్లు మళ్లుతాయి. 

మజ్ఞీ వేళ్ల వలన పునాదులే కడిలించబడిన ఇళ్లను నేను చూచాను. గచ్చు చేసిన 

వరండాలు మటివేళ వలన పగిలి ఎగుడు దిగుడుగా అవడం నే నెరుగుదును. 
(ఎ) గా 

కనుక మీఇలు సురక్షితంగా పుండాలి అంట ఆ సమీపంలో మజ్జీచెట్టును 

పెంచకంది. 

ఇతర చెట్లకు అపాయం 

బొంబాయిదగరి -బోర్విలిలోని జాతీయ ఉద్యానవనంలోగాని మనదేశంలో ఇం 
nN 

'కెక్కడయినాగాని ఒక తాటిచెట్టు, మజ్హీయొక్క కొమ్మల, ఊడలనుండి పుట్టి 

పెరుగుతున్న ట్లనిపించే దృశ్యాన్ని మీరు చూడవచ్చును. కావి ఇందులో అతిథి 

చేతమట్దిచెట్టుకాగా దానికి అమాయకపు ఈత (లేక తాడి) ఆశ్రయం ఇచ్చిందన్న 
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మాట. (క్రమంగా అతిథి ఇంత, ఇంతింతై, మరింతయై తనకు ఆశ్రయం 

ఇచ్చిన ఆ చెట్టును చుట్టుముట్టి, నులిమి చంపే స్తుంది. 

కొన్ని మళ్టీవి త్తనాలు ఏ తాటిచెట్లుకాండం మీదనో పడవచ్చును. వానాకాలంలో 

ఆ విత్తనాలు మొలకెత్తగా, దారప్పపోగులవంటి పిల్ల వేళ్ల నేలవైపు ప్రాగుతాయి. 

త్వరలోనే ఆ సన్న నన్నటి వేళ్లు ఆ చెట్టుచుట్లూ ఒక నరిగా ఏర్పడతాయి. ఆ పిదప 
అ మళ్టీ వేళ్లు చాంకాళ్లోయి, కర్రలయి, _స్తంభాలయి ఆ తాటిచెట్టును నొక్కి వేయ 
నార ౦థిసాయి. ఈ ఓ త్తిడీరీ తాటి చెట్టులోపలి వుండే (భూమిలో నిండీ చెట్టు పై 

భాగందాక నీటిని తీసుకుపోయే) వాహికలన్నీ నొక్కుకుపోయి, మూసుకుపోతాయి. 
ఇహ ఆ తౌటీచెట్టు (దితకడ౦ం కష్టమయి, చివరకు చచ్చిపోతుంది. దావి (ప్రధాన మైన 

వేళ్ల నశించి మాయమయిపోతాయి. అఖరికీ మట్టీఊడలి చావ కౌగిలిలో మిగిలిన 

అ స్థిషంజరం మాత్రమే మిగులుతుంది. అడవులలో కూడా మట్టీ ఎన్నో ముఖ్య 

మైన ఇతర నృక్షిలకు తీరని హానిని కల్లి స్తుంది. కనుకనే అడవులలోకి మల్లీని 
అడుగు పెట్ట నివ్వకుండా అటవఏసంర క్షణాధి కారులు (ప్రయత్నాలు చేసుంటారు. 

మల్లీ నిగురించి 1802 లో విలియం రాక్ దర్జీ ఈ పళ్లను పక్షులు తింటాయి, 

పక్షులు ఏనర్తీ ౦చిన గింజలు మరింత బాగా అంకురించి పెపుగుతాయి. ఇవి గింజలు 

గనుక ఏ తాటిచెట్టు మట్టరిలోనో పడి, మొలకెత్తి పెరగనారంభిస్తాయి. ఈ మల్టీ 

చెట్టు పెరిగి తాటీయెక్క పైభాగం మినహా అంతా ఆక్రమించి చుట్టి వేస్తుంది. 

అప్పుడే వృజైల పెళ్ళి జరిగిందని, ఇది దేవుడి చలవ అని భావించి హిందువులు 

గౌర విసారు.''__అవి వాళాడు. 



17. రావి 

FICUS RELIGIOSA Linn 

Family : Moraceae 

sof@I®: THE PEEPAL TREE 

రావిచెటునే అక్షత ము అనికూడా అంటారు, 
ల p 

భారత దేశంలో అందరికీ చిర పరిచిత మున రావిచెట్లును గురించి (వాయబూనడం 
సాహసమే అపుతుంది. అనుకుంటూనే దీవిని (వాస్తున్నాను. రావిచెట్లులేని 
(గామమే పుండదంటే అతిశయో కి కాదు. ఈ చెట్టుపట్ల (ప్రజలు భక్త శ్రద్దలు (ప్రక 
టిసారు. హిందుపులకూ, బౌదులకూ కూడా ఇది పూజనీయమెనది. మనదేశపు 
కానపదిగాథలు మటిచెట్లు పురుషుడనీ రావి “అతడి” శ్రీ ఆనీ ావిస్తాయి. ““రెలిజి 

యోనా" అన్న నిర్తిషనామం _ ౮ చెట్లు ఇతోధికంగా దేవాలయాలవద్ద, పుణ్య 

స్టలా లవద్ద వుండడం కారణంగా ఎర్పడింది. 

వర్తన 

ఇది బృిహత్ పరిమాణానికి పెరుగుతుంది. మనడేశపు చెట్లలో ఇది చాల 

పెద్దది. లేతవయసున ఇది ఇతర చెట్ల మీద పెరుగుతుంది; (త్రాళ్లవంటి దీనివేళ్ళ 

మూలో ఆ చెట్లు (క్రమంగా నొక్కి వేయదిడి చనిపోతుంది. లేదా, రావి గోడల 

పగుళ్లలో నుండి పెరగనారంభిస్తుంది; (క్రమంగా గోడలులీలి చివరకు పడి 

పోతాయి. పళ్చిమభారత దేశంలోని పూలచెట్లమీద (వాపిన పుస్తకంలో నైర్న్ 

““రావివంటి వినాశకర మెనచెట్లు మరొకటి లేదు” అని వాకాడు. 

అయికే మజ్హియొక్క (ప్రత్యేకలక్షణమైన ఊడలు రావికి లేవు. ఆకులు, లేత 

కొమ్మలు నున్నగా, తళతళమంటూ వుంటాయి. ఆకు ఇంచుమించు కోడిగుడ్డు 

ఆకారంలో, తోలువలె వుంటుంది. దీని మొదలు గుండెకొయ ఆకారంలో వుంటుండి. 



56 సామాన్య వృకెలు 

చివర హతా త్తుగా సన్నబడి, పొడుగాటి తోకవలె కొనదేలి వుంటుంది. ఆకు 
మధ్యఈనె బలిష్టంగా వుంటుంది. మధ్యఈనె కిటూ అటూ 5.9 పిల్ల ఈనె 

లుంటాయి. ఈ పిల్ల ఈనెలు ఆకు అంచున కలిసిపోయి ఒంపులు తిరుగుతుంది. 

ఆకులు (వేలాడుతుంటాయి. ఏమాత్రం గాలివీచినా ఆకులన్నీ గలగలమంటూ కదులు 

తాయి. అందుకనే కాబోలు రావికి “చలదళము' అన్న పేరువచ్చింది ॥ రోజంతా 

పొలంలో వవిచేసి అలిపిపోయినరై తు రావిచెట్లుక్రింద కూర్చుని, రావి ఆకల 
జోలపాటవింటూ ఆదమరిచి విదపోతున్న దృశ్యం ఎంత (పకాంతంగాఉంటుంది | 
ఆకు తొడిమెకూ కొమ్మకూ మధ్య పుష్పపీఠాలు జతలు జతలుగా వస్తాయి. ఇవి 

మొదట నున్నగా ఆకుపచ్చగా వుంటాయి; తర్వాత ధ్యూమవర్ణ ౦గా మారుతాయి 

ఇవి 12 మిల్లి మీటర్ల వెడల్పున వుంటాయి; (పతి పుష్పపీఠంలోను అగాన చాల 

కొద్ది మగపుష్పాలుంటాయి. (ప్రతి మగపుష్పంలోను ఒక కేసరము, మూడు చిన్న 

రంగులేవి “ఆకర్షకపత్రా" లుంటాయి; ఆడపువ్వులో అముదు “ఆకర్షకప త్రా'లూ 

వాటిమధ్య పుష్పగర్భమూ వుంటాయి. మట్లీకివలెనే రావిదీ సంయు క్రఫలము. 
పండువలె కనపడేది అనలు పండుకాదు; దానిలోపల దాగిన అనేకానేక గింజల 

వంటివే అనలుపండ్తు. ఆ “నంయుక్త ఫలాన్ని తిన్నప్పుడు ఇవి పళ్ల సందుల్లో 

ఇరుక్కు ౦టాయి. రావిపండ్లను పతులు ఇష్టంగా తింటాయి. పక్షుల రెట్టలలో 

ఈ గింజలు యథాతథంగా పడుతుంటాయి. తగినంత తేమ సమకూరగానే 

ఈ గింజలు మొలకెత్తుతాయి. 

రావి ఆయుస్సు 

మిగతా చెట్లతో పోల్చితే రావి సుదీర్ష మైన ఆయుస్సు కలదని (పతి (గామ 

వాపికీ తెలుసు. (క్రీ.పూ. మూడవళతాద్దింలో ఉత్తర భారత దేశంనుండి సింహళావికి 
తీసుకువెళ్లి నాటదిడిన ఒక రావివెట్టు గత శతాబ్దంలో కూడా వుంది; 1852 లో 

ఆ చెట్టువయసు 2147 సంవత్సరాలని చెప్పడావికి తగిన ఆధారాలున్నాయి. అప్ప 

టికి అది (వపంచంలో కెల్లా అతి వృద్ద వృత్తమయి వుండాలి. సింహళంలో, 

ఆ రావిచెట్టు (బ్రకికి వున్నంతకాలం పింహళపాలకులవంశం అధికారంలోఉంటుంది 

అన్న సంపదాయం ఒకటి వుండేది; దానివలన అన్ని శతాబ్దాలపాటు ఆ చెట్టును 

ఆతి జాగ తగా వంగక్షీంచారు. 





పటము. 12. బురొోని 
(చూడు : పుట 58) 



శానా జనా 
ఆ రా 

పటము. 13. రావి 

(చూడు : ఇట రౌ) 



ఖు యా (ని 

“ళ్ళు స కట్ట, || కే 
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పవి(తవృక్షము 

ఈ బోధి (రావి) చెట్టుక్రిందనే బుద్ధగయలో గౌతముడికి జ్ఞానోదయం కల్లిం 
దంటారు. కాని దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడా అసలు చెట్టులేదు; దానిస్తానే మరొక 
రావిచెట్టు ఉంది. చాందువులు అక్వత్తవృ కన్ని పూజిసారు. అక్వత్తం చెట్టునిగాని 

దాసి కొమ్మలుగాని నరకడం పాపమని భావసారు. నగరాలలో నయితే భవనాలకూ 

అతపులల్' నయికే చెట్లకూ హోని కల్లిస్తున్నాసరే రావిచెట్లు నేమీ చేయరు. చేయ 

నివ్వరు. రావిమొక్కను నాలోన వాడిని “చల్లటి నీడనిచ్చే ఈ రావిని నాటాడు 
పుణ్యాత్ముడు __ '” అని తరతరాల వారు ఆశీర్వదిసారు. 

బతపక కె 

రావిచెట్టును ఆతి సులభంగా పెంచవచ్చును. విత్తనాలు నాటిగాని, కొమ్మల 

ముక్కలు నాటిగాని రావిని పెంచవచ్చును. పతులు తమ రెట్రలద్వారా ఆక్క 

డక్కడా పడే వేపిన వి త్తనాలద్వారా రావి తనంతటతానే మొలుస్తుంటుంది, పెద 

పెద్ద కొమ్మలు నాటితే రావి, త్వరగా పెరిగి పెద్దదవుతుంది. రావిచెట్టును ఇళ్లదగ్గ 

రోగా పెంచరాదు. పెంచితే దాని వేళ్లు ఇళ్ల గోడల కిందికి వచ్చి, వాటీ పునాదుల నే 

కదలించి వేస్తాయి. భూగర్భజలమట్రం బాగా పెకి ఇున్న కొన్ని టొంబాయివీధుల 

వంటి చోట్ల రావివి నాటితే, దానివేళ్లు లోతుగా చొచ్చుకునిపోక పై పెనే అల్లా 

కుంటాయి. ఈ కారణంగా వర్షాకాలంలో ఏ మాతం గాలివీవినా ఆ చెట్లు కూలి 

పోతుంది. 

రిగువహిమాలయాల సానువులలో ఎ*కా బునుండి తూక్పుకూ, బెంగాలులో 

ఒరిస్సాలో, సర్కారు జిల్లాలలో, మధ్య భారత దేశం లోగల అడవులలో రావి స్వత 

సిద్దంగా వ్యాపించిపుంది. మనదేశంలో ఆనేక (ప్రాంతాలలో రావివి నాటీ, స్వేచ్చగా 

పెరగనిస్తారు. బొంబాయి, మరియు ఇతర నగరాలలో కొన్ని అందమైన రాఏ 

చెట్లున్నాయి. నగరాలబోవి పాఠ భవనాల గోడలమీద ఉధృతంగా పెరుగుతున్న 

రావిమొక్కల నెన్నింటినో చూడవచ్చును. 



18. బురోని 

FICUS PUMILA Linn 

Family : Moraceae 

కింగ్రీవు పేడ : IVY-LIKE FIG 

మనం ఇంతకుముందే “పెకస్ బెంగాలెన్సిసి' (మజ్జి) “పెకస్ రెలిజియోసా” 

(రావిలను గురించి తెలుసుకున్నాము; ఈ ఆర్తి (తూతిక) జాతి చెట్లలో ఆతి 

ఆకర్షణీయ మైనదై న “సెకస్ ప్యుమిలా' (బురోని) గురించి ఇపుడు తెలుసు 

కుందాము. దురోవి మనదేశమంతటా కనపడుతుంది. బురోని చెట్టుగా కాక 

అల్లుకు పోయే పొదవలె పెరుగుతుంది. ఇది గోడలమీదకు ఎకటాకి గోడ 

గోడంతా ఆకులతో ఆకుపచ్చగా వుండేటట్లు చేస్తుంది. ఈ విషయంలోను, ఇంకా 

ఇతర అంళాలలోను దీనికీ, యూరోపియను లేక కాశ్మీరు 'ఐవీ'కీ ఎన్నో పోలిక 
లున్నాయి. అయికే బురోని విజంగా అ ర్రీజాతికి చెందిన మొక్కే_కాని మరొకటి 

కాదు, దీని పెద్ద పెద్ద సంయుక్త ఫలాలను చూచి దీనిని ఇ'టే పోల్చుకోవచ్చును. 
అయితే బురోవి పొదమీద పెరిగే ఈ ఫలాలను మాచి ఆవి దీనివేనని మీరు 

తెలుసుకోకుండా పోయే (పమాదమూ ఉంది. బొంబాయిలో ఈ పొరబాటు జ5కగడం 

నాకు తెలుసు. అక్కడ దిరోని మేడల మూడివఅంత స్తుదాక (పాకుతుంది; 

నన్నోసారి కొందరు మిత్రులు ఆరిగారు. “'మా ఇంటిగోడలమీద పాకుతున్న 

“ఐవీ” మొక్కలమీద ఎవరో పెద్ద పెద్ద ఆ త్తికాయలను తగిలించారు. ఆశ్చర్యంగా 
లేదూ ?'' కాని నిజానికి ఆశ్చర్యం ఏమీలేదు. ఆ “ఆ త్తికొయ'ల నెవరూ 'తగిలించ' 

లేదు; అవి ఆ మొక్కను కాచినవే. ఆ మొక్క ఇంకేదో కాదు: బురోనియే | 

మిరోని జపాన్, చైనాలకు చెందింది. భారత దేశంలోని సమతల ప్రదేశాలలో 

దీవిని గోడలమీదకు, ఇళ్లమీదకు (ప్రాకిస్తారు. సతతహరితమైన ఈ మొక్క 
ఒకసారి వేళ్లావి నెలకొన్నదం టే ఎక్కు_వ శ్రద్ధ ఆవ శరం లేసండాగే పెరగగలడదు. 
ఉ త్తరలవై పునుండే చల్లవి గోడలమీద బురోని బాగా పెరుగుకుంది. 
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వరన 

బురోని బహువార్షి క మైనది; ప్రాకుడుపొద. దీని కాండపు కణుపులవద్ద చిన్నఆకులు 

గల కొమ్మ లవద్ద వేళ్లు వస్తాయి. ఈ మొక్కకు రెండురకాల ఆకులుంటాయి. గొడ్డు 
మోతులై న కొమ్మ లమీది ఆకులు చిన్నవిగా 2*6 సెంటిమీటర్లు పొడవున, 1.2 సెంటి 

మీటర్ల వెడల్పున ఉంటాయి. గొడ్డుమోతులు కాని కొమ్మలమీది ఆకులు 6*8 సెంటి 

మీటర్ల పొడవున 8*4 సెంటిమీటక్ల వెడల్పున ఉంటాయి. కోడిగుడ్లు ఆకారంలో 

వున్న ఈ ఆకుల తొగిమెలు లావుగా ఉంటాయి. ఈ ఆకుల అంచులు నున్నగాను, 

కొనలు వర్తులంగాను ఉంటాము. ఈనెలు (క్రిందివెపు లావుగా ఉంటాయి; 

పె వెపున బాగా కనుపిస్తుంటాయి. ఆకు ఇరువై పులా నూగు ఉంటుంది. ఆకు 

తొడిమె మొదలువద్ద రెండు వృంతపృచృములుంటాయి, ఇవి ఆకులవలెనే, (తుప్పు 

పట్టినట్లుగా, ఉంటాయి. పొడుగాటి ఆకులుగల కొమ్మలమీదనే పుష్పపీఠా 

లుంటాయి. ఇవి “పియర్” (బేరి పండ్ల ఆకారంలో ర్ సెంటిమీటర్ల పొడవున 

8 సెంటిమీటర్లు వెడల్పున ఉంటాయి; ఈ పీఠం కొస కోసి వేసినట్టుగా ఉండి, 

సరిగ్గా కొనమధ్యకు గుబ్బివంటిదానిని కల్లివుంటుంది. ఈ పుష్పపీఠానికి ఆధారంగా 

రక్షకపతావళివంటి పెద్ద చేటికలు రెండుంటాయి. ఇవి మొదట ఆకుపచ్చగాను 

తర్వాత ధూమవర్హ ౦లోను వుంటాయి. ఈ పుష్పపీఠంలోపల అనంథ్యాకములైన 

మగపువ్వులు, ఆడపువ్వులు ఉంటాయి. మగపువ్వులు పీఠంయొక్కు కొనదగ్గర 

ఉంటాయి. ఆడపువ్వులు మిగతా పీఠాన్నంకా ఆక్రమించుకుని ఉంటాయి. మగ 

పువ్వుల తొడిమెలు పొడుగ్గా ఉంటాయి. మగపువ్వులో 2-8 రంగులేని ఆకర్షక 

పషత్రోలూ, 2 పుప్పొడితిత్తులూ ఉంటాయి. గొడ్తుమోతులయిన దీని ఆడపువ్వు 

లలో 4-5 రంగులేని ఆకర్షకపత్రాలూ, ఆ (ప్రక్కగా ఒక కీల్మాగమూ ఉంటాయి. 

బురోని మొక్కయొక్క ఆడపువ్వులన్నీ గొడ్డుమోతులే. 

"పెంపకము 

బురోని ఆతిత్వర గా పెరిగి. కొన్ని సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఎంత పెద్ద భవనా 

న్నయినాసరే తన ఆకులతో కప్పి వేస్తుంది. దీని అంట్ల నుగావి, ముక్కలనుగావి 

కుండీలలో పాతి, వీడలో ఉంచి నీళ్లపోయాలి. కాయలు కాచే కొమ్మలను కత్తి 
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రించి వేయాలి. లేకపోకే అవి గోడలకు ఆంటిపెటుకోక, తమ బకువువల 

వికారంగా (వేలాడుతూ, చివరకు ఇతర కొమ్మలనుకూడా పెకలించవచ్చును. 
బురోనియొక్క_ రెండురకాల ఆకులవలన దీనిని పోల్చుకోవడంలో కొంత 

ఇబ్బంది కలుగవచ్చును. చిన్న ఆకులూ, పెద్దఆకులూ కూడా ఒ'కే మొక్కలో 

ఉంటాయి. చిన్నాకుల భాగాలు గొడ్తుమోతులు, పెద్దాకులవి ఫలవంత మైనవి. 

ఈ రెండూ కూడా ఒకే మొక్కలో భాగముబే అని గుర్తుంచుకోవాలి, 

19. గారుగ 

GARUGA PINNATA Roxb 

Family : Burseraceac 

ఇంగ్లీషు వేడు : GARUGA 

గారుగ నే గార్లు అనీ, గరుగుడు, కలుగుడు, అనీ ఆంటారు. “గారుగ” అన్నది 
తెలాగుపేరు; ఇది ఇంగ్లీషులో యథాతథంగా ఉంచబడింది. “పిన్నాటా' అంశేే 

““ఈకలను పోలినది'” అని భావము. గారుగయొక్క_ భిన్నప(తాలు ఈకలనుపోలి 

ఉంటాయి. ఈ పషతాలమధ్య (పధానవృంతమూ దాని కిటూ ఆటూ ఉపదళొలూ 

ఉంటాయి. భారతదేశపు ద్వీపకల్ప భాగమంతటా ఆకులురాల్సే చెట్లున్న ఆడమవు 

లలో గారుగ పెరుగుతుంటుంది. గారుగ అధికంగామ్మాతం కనపడదు. ఇది 

నము(ద్రమట్రంనుండి 1000 మీటక్ష ఎత్తుదాక పెరుగుతుంది. అప్పుడప్పుడూ దీనిని 

వీధుల్యపక్క_నకూడా నాటడం కద్దు. 

వర్ష న 

గారుగ ఆందమైనచెట్టు; 10 మీటర్ల ఎత్తువరకు పెరుగుతుంది. అడవులలో 

ఇంకా ఎత్తుకు పెరుగుతుంది. ఆకులు 15.40 పెంటిమీటర్ల పొడవున వుంటాయి; 
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చలికాలంలో ఆకులు ఎ(రబారి రాలిపోతాయి. దీనిది భిన్నప్యతం. ఈ ఖిన్నసృత్రంలో 

ఆకు జతలుకొని అంతకన్న ఎక్కువ జతలుకాని ఉపదళాలూ,(పధాన వృంతా(గ్రాన 

ఒక ఉపదళమూ ఉంటాయి. ఈ ఉపదళంయొక్క కుడి, ఎడమ భాగాలు సమానంగా 

ఉండవు. లేత దశలో ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది. తర్వాత పురుగులదాడి కొరణంగా 

ఎ[ర్రగా మారుతుంది; ఎర్రటి బొద్బిలు ఏర్పడుతాయి, వేసవికాల ఆరంభంలో, 

చెట్టుమీద ఆకులు లేకుండా ఉన్నప్పుడు, దీని రెమ్మల చివర పసుపు పచ్చటిపూలు 

పూస్తాయి. దీనికొాయ గుండ్రంగా, 15-20 మిల్లి మీటర్ల వెడల్పున ఉంటుంది. ఇది 

మొదట ఆకుపచ్చగానుండి తర్వాత పసుపు (లేక నల్లి" ) బారుతుంది. 

ఉపయోగములు 

గారుగవండ్ల కు ఆమగుణం ఆధికంగా ఉంటుంది. దీవిని పండుగా. తింటారు; 

లేక ఊర వేస్తారు. ఇది కొద్దిపాటి ఓషధీగుణంగల పండు. గారుగ బెరడూ, దీని 

ఎర్రటి ఆకులూ, అట్టి ఆకులమీద ఎరటి బొడిపెలూ చర్మ సంస్కారంలో ఉప 

యోగపడతాయి. దీవి కరకు పురుగులు పడతాయి. ఈ కర్రను వంటచెజకుగా 
వాడుతారు. 

20. నగరికేసరి 

GLIRICIDIA SEPIUM Walp 

Family : Papilionaceae 

ఇంగ్లీషు వేర్లు: GLIRICIDIA; MOTHER OF COCOA; MADURA 

SHADE TREE; NICARAGUAN SHADE TREE 

చగరికేసరిని మనదేశంలోకి ఇటీవల (ప్రవేశపెట్టారు. మధ్య అమెరికాలోని 
గ్వాటిమాలా, దక్షిణ అమెరికా ఉత్తరభాగాలూ నగరికేసరి జన్మన్థలాలు. ఈళతా 
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బ్లారంభంలో దీవిని వెస్పిండీస్నుండి తెచ్చి పింహళంలోకి (ప్రవేశపెట్టారు. 1915 
పాటికి సింహళంనుండి బొంబాయికి కొన్ని నగరికేసరి మొక్కలు వచ్చాయి. 

పేర్లు 
దీవిని బొంబాయిలో “విదేశీ $రీషము"అవి పిలుస్తుంటారు. దీని జన్మస్థలంలో 

దీనిపేరు “*“మేటా-రటోన్””. ఈ స్పానిష్ అమెరికన్ పేరుకు ““ఎలుకలను చంపు 

నది” అని తాత్పర్యం. రః భావం ఆధారంగానే దీనియొక్క_ “ గైరిసీడియా”” అన్న 

ఇంగ్రీషుపేరు వచ్చింది. దక్షిణ, మధ్య అమెరికాలలో నగరికేసరి బెరడును 
పొడిగాచేసి ఆ పొడిని బియ్యంతోగాని మొక్కజొన్న విత్తులతోగాని కలిపి ఎరగా 
పెట్ ఎలుకలను చంపుతారు. అయితే బౌంబాయిలో దీనిని పెంచడానికి వేరే 

(oa) 

కారణం ఉంది; ఇది అతిత్వరగా పెరిగి అంవమైన పూవులను తొడుగుతు౦ది. 

వరన 
౬9 

మెత్తటి చెక్క_గల నగఎకేసరి ఏటా ఆకులు రాలు స్తుంది; కోస్తా పాంత౦లో 

నయితే దీని ఆకులు చలికాలంలో రాలుతాయి: ఈ మధ్యమ పరిమాణపు చెట్టు, అన్ని 

పరిస్థితులూ అనుకూరి స్తే 20 మీటర్ల ఎత్తుదాక , పెరుగుతుంది. కొన్నేళ్ల నుండీ 
నేను బొంబాయిలోని కొన్ని నగరికేసరిచెట్లను చూస్తున్నాను. పదేళ్లకాలంలో ఆవి 

18 మీటర్ల ఎత్తుకు పెరిగాయి. దీనిది భిన్నప్యతము. ఈ భిన్నపత్రంలో 7.8 

జతల ఉపదళాలుంటాయి;. చివర ఒకేదళం ఉంటుంది. ఉపదళం కోడిగుడ్డు ఆకౌ 

రంలో, చివర మొనదేలి ఉంటుంది. లేత దళలో దీనిమీద కొద్దిగా నూగుంటుంది, 

కాని తర్వాత ఉండదు. దీని అడుగువై పున ఈనెలుంటాయి. జనవరినుండి, 

అనగా ఆకులన్నీ రాలినతర్వాత పువ్వులు పూస్తాయి. పువ్వులు లేత గులావీ 

రంగులో, లేదా ధ్న్మూమవర్లంలో, లేదా తెలుపుకలిపిస లేత గులాబీరంగులో 

ఉంటాయి. ఇన్ని రంగుల పువ్వులూ ఒకేచెట్టుమీద ఉండవచ్చును. బోసిగా ఉన్న 
ఆ కొమ్మలన్నిటినీ ఈ రంగుర౦గులపువ్వులు కప్పి వేసాయి. గిన్నె ఆకారంలో 

ఉండే దీని రక్షకపతావళి 6 మిల్లి మీటర్ల కన్న తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది. 

ఈ రక్షకప(త్రావళి అందు ఇంచుమించుగా నున్నగా ఉంటుంది. దిటాణీజాతిపువ్వుల 
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లక్షణాలన్నీ నగరికేనరి పువ్వులో కానవస్తామి. దీని ఆకర్షకపృత్రాలు 20 మిల్లి 
మీటర్ల పొడవున ఉంటాయి; పతౌకధళంమా(త్రం వెనక్కు_వంగి, రెండుగా రీలి 
ఉంటుంది. దీవి కాయలో రెండు ఆర లుంటాయి. కొని బొంబాయిలో ఈ కాయలు 

ఎక్కువగా కనపడవు. నగరికేసరి పువ్వుల అందాన్ని ఫిదివరి ఎపిలు నెలలమధ్య 

చూడాలి; ఆయితే పువ్వులు 'మే' నెలదాకా ఉంటాయి. 

ఉపయోగములు 

అమెరికాలో దీని బెరడును ఎలుకలను చంపడానికి ఎరగా వాడుతారవి తెలుసు 

కున్నాము. మనదేశంలో వీధుల్మపక్కల నీడ నిమి త్తంగాని, ఆరటితోటలవంటి 
వాటిచుట్టూ గాలి వేగాన్ని అడ్డడానికిగాని నగరికేనరిని పెంచుతారు. గీని ఆకులు 
(శేష్టమైన పచ్చియాకు ఎరువునిస్తాయి. 

పెంపకము 

నగరికేనరిని విత్తనాలద్వారాగాని, శాఖా ప్రవర్షనంద్వారాగావి సులభంగా పెంచ 

వచ్చును. విత్తనాలయినా, కొమ్మ (లేదా కొండపు) ముక్కలయినా వర్షాకాల 

ఆరంభంలో నాటాలి, ఈ ముక్కలను 2-9 మీటర్ల వఎడముంచిగాని ఇంకా దగ్గ 

రగాగాని నాటితే మొక్కలు అడ్డంగా గాక నిణువుగా పెపగుతాయి. ఒక్కసారి 

నాటాక దీనికి ఎక్కు.వశ్రర్ణ అక్కరలేదు. దీవి కొమ్మలను జ్యాగత్తగా కత్తి 

రిస్తుం టే ఈ చెట్టు ఆకారం చాలా సంవత్సరాలపాటు బాగుంటుంది; లేకపోతే 

మెత్తటి చెక్కగల దీని,కొమ్మలు పువ్వుల, ఆకుల బరుపుకి, విరిగిపోవచ్చును. 

తగిన [శద్దవహి స్తే వీధుల (ప్రక్క_లగాని, తోటల అంచులలోగాని ఈ చెట్టు కనుల 
పండుగగా పెరుగుతుంది. ఒక్క శలామయమయిన నేలలోతప్ప ఇం కెట్టి నేలలో 

నయినా నగరికేసరి పెరగగలదు. వేల ఆంత మంచిది కానప్పుడు. కొమ్మల 

మొక్కలు నాటడానికి ఒక ఘనపుమీటరు గొయ్యిని (త్రవ్వి సారవంత మైనమట్టితో 
గాని, ఎరువుతోగాని నింపాలి. మొక్క వేళ్లానిన తర్వాత దానికి ఎక్కువ ఆలన 

పాలన అక్కర్లేదు. ఈ మొక్కలకు గనుక నీరుపోయడం అలవాటు చేస్తే, 
ఎండాకాలంలో దీనికి ఇతోధికంగా నీరు అవసరం అవుతుంది. 



21. వరగోగు 

LAGERSTROEMIA SPECIOSA Pers 

Family : Lythraceae 

ఇంగ్లీవు వేడు : THE QUEEN'S FLOWER 

నేను భారతదేశంలోని ఆడవుల నెన్నింటినో చూవాను. కావి ఉ త్రరకనగా దగ్గర 

జోగ్ జలపాత |పాంతంలో చూచిన ఒక అద్భుత దృశ్యాన్నిమా(త్రం మరచి 

పోలేను. ఆ జలపాతానికి ఎగువగా ఒక పడవలో ఆ(పవాహావ్ని దాటుతుం డగా 

అక్కడి దట్టమైన అడవిలో అక్కడక్కడా ముదురు ఎరుపురంగులో ఉండడం 

గమనించాను. ఆతర్వాత, ఆ రంగు ఎక్కడిదా ఆని చూడగా 20 మీటర్ల ఎత్తు 

వరకు పెరిగిన పెద్ద పెద్ద చెట్లనిండా ఆ ముదురు ఎరుపురంగు పువ్వులే కను 

పించాయి. ఆ చెట్లచుట్లూ నేలమీదకూడా పువ్వులు ఎర్రటి తివాసీఐను ప9ిచా మి 

ఆవి వరగోగు చెట్లు. 

నగరాలలోనయితే వరగోగు 8 మీటర్ల ఎక్కువ ఎత్తువరకు పెరుగుతుంది. 

దీని పువ్వులు ధూ(మవర్షంలో ఉంటాయి. కాని ఉత్తరకనరా సమీపాన చెట్లు 

మరింత పెద్దగా పెగి, పువ్వులు లేతరంగులో కనుపించాయి. 

వ ర్త 

తోటలలో, వీధులలో ఈతచెట్టు 7-10 మీటర్ల ఎత్తున పెరుగుతుంది. దీన్మిమాను 

విటారుగా పెరుగుతుంది; పాలిపోయినట్లుగా ఉంటుంది. దీవివి లఘుష్మతములు. 

ఇవి ఒక్కొక్కటి 16 సెంటిమీటర్ల పొడవున 6-6 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున 

ఉంటాయి. వరగోగు ఆకు ఇంచుమించుగా మామిడాకువలె ఉంటుంది; అయికే 

ఇది కొంచెం వెడల్పుగా, బాగా కొసదేరి ఉంటుంది. దీని తొడిమె పొట్టిగా 

లావుగా ఉంటుంది. ఆకుమీద మధ్య ఈనె, 10-12 జతల పిల్లయీనెలు స్పష్టంగా 
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కనపడుతుంటాయి. ఈ పిల్ల ఈనేలు ఆకు అంచున పైకి తిరిగి ఒకదానితో 

నొకటి కలిసి వంకరటింకర గీతలా ఏర్పడుతాయి. 

"' దీవి ఆకులు ఏడాదిలో ఒక్కసారి రాలిపోతాయి; అయితే ఆకులన్నీకూడా 

ఒక్కసారి రాలవు. ఫిబవరి మార్చినెలల లో ఆకులు కొద్దిగా ఎ(రబడి (లేక 

పసుపుగా మారి) రాలుతాయి. మళ్లీ మేనెలలో పూతతోబాటు (కొంజిగురాకులూ 

వస్తాయి, 

- పువ్వులు పొడుగాటి రెమ్మగుత్తులలో పూస్తాయి. ఈ గుత్తుల పొడవు 90 

సెంటిమీట ర్లుంటుంది. ఈ గుత్తి మొదట్లో ఉన్న పువ్వులు మొదట, కొసనఉన్న 

పువ్వులు ఆఖరున వికపిస్తాయి. పువ్వులు ధూ(మవర్ణ ౦లో ఉంటాయి. ఈ గణానికి 

చెందినదే చిన్నగోరింట (Lagerstroemia indica) అన్నే చెట్టు ఉంది. అది 

వరగోగుకన్నా చిన్నచెట్టు. నగర వీధులలో పెంచడానికి సామాన్యంగా చిన్న 

గోరింట నెన్నుకుంబారు. చిన్న గోరింట పువ్వులు ఎరగా ఉంటాయి. 

వరగోగు పువ్వుయొక్క రక్షకపత్రావి ఆపపచ్చగా, మెత్తటి తెల్ల టినూగుతో 

ఉంటాయి. రక్షకపష్మత్రాలన్నీ కలిసి గిన్నెవలె ఉంటాయి. ఈ గిన్నెమీద గీత 

లుంటాయి. ఆకర్షకపృత్రాలు ధూమవర్ష్శంలో, స్పష్టమైన ఈనెలతో ఉంటాయి. 

ఈ ఆకర్షకషత్రాల మొదలు సన్నగాఉండి, మిగతాభాగం వెడల్పుగా ఉంటుంది. 

వీటి అంచులు వర్తులంగానో, కొద్దిగా మెలికలు తిరిగో ఉంటాయి. పువ్వు మధ్య 

చాల కేనరాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎరగానో లేక పసుపుగానో ఉంటాయి. ఇవి 

ఆకర్షక షృతాలకన్న పొట్టిగా ఉంటాయి. పోగుల చివర పుప్పొడితి తులు ఎరగా 

(లేక ధ్యూమవర్ణంలో) ఉంటాయి. దీని పండ్లు చిన్నవి; 2-8 వెంటిమీటర్ల పొడ 

వున ఉంటాయి. ఈ గుండ్రటి పండుచివర, పువ్వులోని కీలభాగమే, సన్నటితోక 

వలె రూపొంది ఉంటుంది. వర్ష ర్తుపార౦భంలో ఏర్పడిన ఈపండ్లు మరు సంవ 

త్సరం పువ్వులు పూచేదాక చెట్టుమీదే ఉంటాయి. 

పూత 

వర్షాకొలావికి ముందుగా, వేసవిలో వరగోగు పూస్తుంది. అప్పుడప్పుడు నగర 

వీధులలో ఈ చెట్టు వానాకాలంలో కూడా, సెపైందిరుదాక కూడా పువ్వులతో కను 
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పిస్తుంటుంది. దట్టంగా పువ్వులు పూయశమేకౌక, ఆపువ్వులు చాలాకాలం 

ఉండడం కారణంగా వరగోగు వీధులవెందిడి పెంచడానికి అనువైనది. బొంబాయి 

నుండి దక్షిణాన కన్యాకుమారి వరకు ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో వరగోగువి 

పెంచుతున్నారు. 

వై 
సడమటి కనుమలలో బెళగా:వ్ నుండి మలబారు, తిరువాన్కూరులదాక, ఉత్తర 

దక్షీణ కనరాలలోగల వకతవారితమైన అడవులలో వరగోగు స్వతస్పిద్దంగా 
వెరుగుకుంది. వరగోగు ఎక్కువగా నదుల, వాగుల ఒడ్డున పెరుగుతుంది. 

సింహళం, దిర్మా, మలేసియా, అస్ట్రేలియా, వైనాలలోకూడా వరగోగు కాన 
వస్తుంది. 

ఉపయోగములు 

వరగోగు ఎన్నోవిధాల ఉపయోగపడుతుంది. మనోహరమైన దీని పువ్వులు 

కారణంగా ఇది వీధురిలో చెట్ల లో పెంచడానికి చాల యోగ్యమైనది. సీటిలో తడి 

సినా, నావినా చెడిపోని దీని చెక్కతో పడవలను తెప్పలను తయారుచేసారు. 

ఈ చెక్కను రేవులలో వాసాలుగా, స్తంభాలుగా వాడుతారు. దిర్మాలో నయికే 

'పేకు తర్వాత దీవి చెక్కను అత్యుత్తమమైన కలపగా వాడుతారు. వరగోగు 

వై ద్యంలో కూడా పనికివస్తుంది. వరగోగు విత్తనాలు మత్తు కల్గిస్తాయి. దీవి 

బెరడు విరేచనకొరి. దీని వేరువి జ్వరాలకు, విరేచనాలకు మందుగా వాడుతారు. 
ఇటీవలే, వరగోగుచెట్టుయొః_ అస్నిధాగాలూకూడా మధుమేహానికి మంచివని 
కనుగొన్నారు, 
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MADHUCA INDICA Gmel 

Family : Sapotaceae 

కంగీవు పేద: THE MAHWA TREE 

పెద్ద ఇప్పకే ఇప్ప, అడవి ఇస్ప, మధూకము అన్న నామాంతరాలున్నాయి, 

పెద్ద ఇప్పంత రాజసమైన, ఉపయోగకరమైన చెట్లు మనదేశంలో ఎక్కువ 

లేవు. దీనిలోని (పతిభాగమూ ఉపయోగపడుతుంది. 

కొన్ని పాఠ వృక్షశాస్త్ర పుస్తకాలలో పెద్దయిప్పను" Bassia Latifolia Roxb, 

అని వేర్కొ_౦టారు. కాని నవీన (గంథాలలో ఇది Madhuca Indica Gmel 

గా మార్చబడింది. ఎందుకం టే Chenopodiaceae కుటుంబానికి చెందిన ఒక 

చిన్నమొక్కను ఆలియోని (1766) 325512 అని వర్షించాడు. కనుక ఆరేపదాన్ని 

ఇప్పకు వాడడం సరికాదు. ““ఒక్కొక్కమొక్కకూ ఒక్కొక్క పేరుండాలి; 

ఒకొక పేరుతో ఒక కే మొక్క ఉండాలి'” అన్న సూత్రాన్ని ఎప్పుడూ మరవ 

రాదు. 

వ్యాపి 
పెద్దఇప్ప మధ్య భారత దేశానికి చెందినది. గుజరాత్ , పడమటికనుమలు, 

తూర్పున ఛోటానాగపూరు (ప్రాంతాలలోనూ ఇది స్వతప్సిద్ధంగా పెరుగుతుంది, 

ద్వీపకల్ప భారత దేశమంతటా పెద్దఇప్పను పెంచుతారు. కాని మ,దాసులోనూ, 

బెంగాలులోనూ ఇది కనపడదు. 

1 పెద్దఇప్ప (025512 Latifolia Roxb) మధ్యభారశ దేశంలోనూ, ఏపిన్నఇవృ 

(౨25812 Longifolia Linn) దకీణభారత దేశంలోనూ పెరుగుతాయని, మొదటిదాని అకులు 

వెరలు'గాను, రెండవదాని ఆకులు పొడవుగాను ఉంటాయని ఎ. డబి యూ. లషింగ్లన్ 

వరి ంగాకు_ అను॥ 
>] 
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వర్ణన 

ఆకులురాల్చే ఈ చెట్టు 20 మీటర్ల ఎత్తుదాక పెద్ద కుంభంతొ పెరుగుతుంది. 
ఆకులు కొమ్మల చివర గుత్తులు గుత్తులుగా ఉంటాయి. ఒక్కో. ఆకూ 7-20 

సెంటిమీటర్ల పొడవున 8-7 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున ఉంటుంది. ఆకు కోడి గుడ్తు 

ఆకారంలో ఉంటుంది. లేతాకుమీద నూగుంటుంది; ముదురాకుమీద బొ త్తిగానూగు 

ఉండదు. చెట్టు ఆకులన్నీ రాలిపోయాక పువ్వులు దట్టమైన గుత్తులుగా పూస్తాయి. 

పొడుగాటి తొడిమెగల పెద్ద ఇప్పవువ్వు వాలి ఉంటుంది. ఇది తుప్పుపట్టినట్లున్న 

మృదువైన నూగుతో ఉంటుంది. రక్షకపత్రావళి 1.6 'సెంటిమీటర్ల పొడవున. 

(కిందిదాక నీలి, నాలుగు భాగాలుగా ఉంటుండి. దీని పువ్వు పాలమీగడరంగులో 

ఉంటుంది. ఈ పువ్వు 2.5 = క్రి సెంటిమీ టర్ల వెడల్పున 8-10 తమ్మెలతో 

ఉంటుంది. కేనరాలు 25 దాక ఉంటాయి. రోమయుత మైన దీని అండాశయం 

మీచ 2-5 సెంటిమీటర్లు (లేక అంతకన్న ఎక్కువ, పొడవుగల కీలముంటుంది. 

పండు 9-5 -సెంటిమీటర్ల పొడ వుగల్లి డీర్హ గోళాకారంలో ఉంటుంది. పండుమీద 

నూగు ఉంటుంది. గుజ్జు గల్లిన ఈ పండు మొదట ఆకుపచ్చగా, తర్వాత ఎరుపు 

నారింజరంగులో ఉంటుంది. దీనిలో 1-4 గింజలుంటాయి. 

ఉపయోగములు 

పెద్ద ఇప్ప చెక్క గట్టిగా ఉంటుంది. కొని ఈ చెట్రుయొక్క ఇతర ఉపయోగా 

లతో పోలిస్తే దీని కలపను వాడుకోవడం ఈ దేశంలో తక్కు వే. ఇప్పపువ్వు 

లను పచ్చిగాగాని వండిగాని తింటారు. ఎండుపువ్వులను నీళ్లలో తడిపి పులియ 

బెట్టి, దిట్రీపట్టి కల్లు తయారుచేస్తారు. ఈ కల్లును ఎన్నో విధాల ఉపయోగిస్తారు. 

ప్పపువ్వులు అదో వాసనతో వెగటు " కల్లించేటట్లుంటాయి. బిట్టీ పట్టాక 

న! ఈ వెగటువాసన ఉంటుంది. 'సంటనక్కలు, పతక. అంప 

డీని పూవుల నిష్టంగా తింటాయి. ఎలుగుబంటుల కయితే ఇప్పపువ్వులమీడ 

(పీతిమెండు. ఎలుగుబంట్లు కడుపునిండా ఈ పువ్వులను తిన్నతర్వాత, ఈ 

పువ్వులు వాటి కడుపుంలోపల పులుస్తాయి; అప్పుడిహ ఆ జంతువులు మత్తుగా, 

(తాగినవారివలె పడివుంటాయట. అట్టి మత్తులోఉన్న జంతువులు తప్ప (త్రాగిన 



72 పామాన్య వృజిలు 

మనుమ్యలవలెనే (వ్రవర్తిస్తాయని చూచినవారు చెబుతారు. కొండ 
తెగలవారు, ముఖ్యంగా పళ్చిమభారత దేశం లోవివారు, శః పండుగుజ్జాను తింటారు. 

దీవి గింజలనుండి తీసిన చమురును (ప్రమిదలలోకి వాడుతారు. ఈ నూనెనే మధ్య 
భారత దేశంలోని కొన్ని తెగలవారు వంట కుపయోగిస్తారు. మంచి నేతిలో కలిపి 
కల్తీ చేయడానికీ ఈ నూనెను వాడుతుంటారు. ఇప్పనూనెను సబ్బుతయారీలో 
వాడుతారు, ఇటీవల సబ్బుతయారుదేసే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలుకూడా ఇప్పనూనెను 
వాడుతున్నాయి. 

దక్షణ, మధ్యభారత దేశాలలోని గోండ్ తెగలవారికి ఇప్పచెట్టు ఆహారాన్ని స్తుంది. 
వియ్యపు విల్వలు తక్కువగా ఉండగల వేసవికాలంలో ఇప్ప పువ్వులు పూస్తుంది; 
కాయలు కొస్తుంది. మరాఠా రాజాలకాలంలో పర్వత (పాంతాలలోవి పెద్దఇప్ప చెట్ల 

అన్నిటినీ కొట్టి పారవేపేవారట. ఇట్లాచే స్తే చట్టవిరోధులై న కొండ తెగలవారు 

సరిగా తిండి దొరకక నళించిపోతారని ఆ చెట్లను నరికివేసేవారు.దొంగతనప్ప సారా 

కాపును అరిక నై నిమి త్తం _పభుత్వంవారు పశ్చిమపపాంతాలలోని పెద్ద ఇప్పచెట్లను 

నరికిస్తున్నారు. కొని ఇదేమంత మంచిపనికాదు. ఏ మాత్రపు [శ్రద్దకూడా 
లేకుండా, ఎటువంటి నేలలోనయినా పెరిగే ఇప్ప ఆహారాన్ని కలపను ఇస్తుంది. 

దానిని పడ గొట్టినంతమాత్రాన మద్యపానం తగ్గిందా అంటే అదీ లేదు! 

23. మామిడి 

MANGIFERA INDICA Linn 

Family: Anacardiaceae 

ఇంగ్లీవు వేడు: THE MANGO TREE 

చెట్లను గురించిన ఏ పున్తకమయినా మామిడిచెట్టును గురించి చెప్పవిదే నమ్మగం 

కానేరదు. మన నగరాలలో సాధారణంగా మామిడిచెట్లను వీధులప్రక్కల పెంచక 
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పోవడం నిజమే కాని అక్కడక్కడా ఇది వీధులలో కనుపిస్తుంటుంది. కనుకనే 
దీవి వీ పుస్తకంలోకి చేర్చడమయినది. ఎన్నోగామాలో మట్టికి బదులుగా మామిడి 
ఊరి రచ్చబండగా చలామణీ ఆవుతూంటుంది. 

స్వతప్పిద్దంగా నయికేనేమి, పెంచడం కొరణంగా నయికేనేమి, మామిడి 

ఆసేతుహిమాచలమూ కనబడుతుంటుంది. పురాతనమైన సాహిత్యంలోనూ. . 
శిల్పాలలోనూ ఉన్న (ప్రస క్రిని దిట్టిచూ స్తే మామిడి కొన్ని వేల ఏండ్లనుండీ 

ఈ దేశంలో ఉంటుందని తెలుస్తూంది. దీని ఆదికు వివాసస్టలం ఏది అన్నదానిమీద 

తర్ణన భర్జనలు సాగుతున్నా, ఇది ఆగ్నేయాపియా, మలేపియా (పాంతంనుండి 

వ్యాపించిందని అంటారు, ఇప్పటి ఆస్సాము = దిర్మాపాంతం ఒకప్పటి మామిడి 

జన్మస్థలం ఆయివుండవచ్చును, 

పేరు 
య 

లిన్నే దీనికి ““మేంగిపెరా ఇండికా” అన్న పేరు పెట్టాడు; అనగా “మామిడి 

పండ నిచ్చే భారత దేశపు చెట్టు. అని అర్థం. ఇంగ్రీషులోనూ, యూరపియను 

భాషలలోనూ దీవి పేరయిన “మేంగో'' అన్నపదం మలయన్ పేరయిన "“మంగ్గా'””, 

తమిళపు పేరయిన *మాంగా''ల నుండి వచ్చివుంటుంది. సంస్కృతంలో 

మామిడికి ఆమ, చూత, రసాలాది నామము లెన్నో ఉన్నాయి. 

ఉపయోగములు 

భారతీయసాహిత్యంలో మామిడివలె స్తుతించదిడినచెట్లు మరొక్కటి లేదు. 
దీనిని కల్పవృక్షంగా వర్ణించారు. (పేమకూ భ _క్తికీ సంకేతంగా దీని పేరును 

సూచించారు. మామిడిపువ్వును మన్మథుని బాణాలలో ఒకటిగా కాళిదాసాది కవులు 

వర్తించారు. (క్రీ. పూ. 160 నాటిదయిన సాంచీ స్తూపంమీద మామిడిచెట్లూ 
మామిడిపండ్రూకూడా ఆద్భుకంగా చెక్కబడినాయి. భారతీయ శల్పాది కళలు 

మామిడిని (ప్రస్తుతించడానికి సాంచిస్తూపాన్నొక తార్కాణంగా తీసుకొనవచ్చును. 

మామిడిపండును “పండ్లల్లో రాజు'__ఆన్నారు. ఆ బిరుదు ఎంతయినా సమం 

జస మే. ఇపుడు భారతదేశంలో ఎన్నో మామిడిరకాలను పెంచుతున్నారు. కండ 
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గల రకాలను తినడానికి, పీచుగలవాటిని రసం జూ[రడానికీ వాడుతారు. మామిడి 
కాయలను తరిగి ఊరగాయ వేస్తారు. మామిడికాయలతో అతిరుచికరమైన పచ్చ 
శ్లను చేస్తారు. మామిడిపండ్ల ముక్కల నిటీవల డబ్బాలలో నిల్వచేయడం 
మొదలు పెట్టాక ఈ పండుని ఏడాది పొడవునా తినడానికి వీలవుతుంది. దోర 

మామిడిపండ్లు, పాలూ, పంచదారా కలిపి “మేంగో ఫూల్” అన్న ఆహాదకర మైన 

పానీయాన్ని, చేస్తారు; ఈ పానీయాన్ని చల్లగా పుచ్చుకుంకే ఎండాకొలంలో 
ఎంతో బాగుంటుంది. మామిడి రసాన్ని ఇటీవల సీసారిలోనింపి సోడా, బత్తాయి 

రనం వలెనే అమ్ముతున్నారు. మామిడిసండును గురించి ఏమవి చెప్పను? అది 
డేవతలకు తగినపండు-అంటే చాలునేమో। భారతదేశానికి వచ్చే విదేశీయులకు 
మామిడిపండ్ల రుచి నచ్చుతుంది కాని ఆవ వారి చేతులనుండి జారి, ఎగిరిపో 

తుండడం, పాసం వారి కీబ్బందిగా ఉంటుంది. అందుకనే ఇటీవల ఒక విదేశీ 

రచయిత మామిడిపండు నారగించడానికి ఒక ఉపాయం చెప్పాడు. “గు భంగా 

బట్టలన్నీ విడిచేపి, స్నానపుతొ 'టైలో కూర్చుని అప్పుడిహ తాపీగా ఈ పండు పని 

వట్టండి”-అని సలహా ఇచ్చాడతడు । 

మామిడిజాతులు: రకాలు 

తినడానికి పనికివచ్చే మామిడిపండ్ల రకాలు, స్వత సిద్దంగా పెరిగే చాల 

రకాలు “మేంగిసెరా ఇండికా జాతికి చెందినవే. భారతదేశంలో “మేంగిపెరా 

ఇండికా లిన్” “మేంగి ఫెరా సిల్వాటికౌ రాక్ ఇ" అన్న రెండుజాతులున్నాయి. 

రెండవజాతి ఎక్కువగా ఈశాన్య భారతమందు కనిపి స్తుంది. దాని పండ్లు డిన 

డానికి పనికిరావు. పోతే | పపంచమంతటా ఎన్ని మామిడిజాతులున్నాయి అన్న 

దానిమీద వృక్షళా స్ర్రజ్ఞాలు చేశ్వేరు ఆధిపాయాలను (పకటించి ఉన్నారు. కొందరు 
$2 అనీ కొందరు 41 అనీ కొందరు 65 అనీ అన్నారు. మామిడిరక"లయితే 

(పపంచం మొత్తంమీద ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్కేలేదు. మనదేశంలో మాత్రమే 

500 రకాలున్నాయంటారు. ఆయితే రకానికీ రకానికీ మధ్యవున్న తేడా ఏమిటో 

తెలుసుకోవడం కష్టం. రచయితలూ, మామిడిని పెంచేవారుకూడా తమతమ చిత్తాను 

పారం పేర్లుపెట్టడంతో ఈ రకాలను పోల్చుకోవడం కష్టతరమవుతుంది. 



76 సామాన్య వృక్షిలు. 

బొంబాయికిచెందిన 'ఆల్ఫాన్సో” లేక “ఆపఫూజ్” దేశంలోని ఆత్యు త్రమ 

మామిడిపండ్ర రకాలలో ఒకటిగా పరిగణించదిడుతుంది. సాధారణంగా డజను 

ఆల్ఫాన్సో పండ్రధర 16 రూపాయ లుంటుంది; 1805 వేనవిలోనయితే ఇవి డజను 

40 రూపాయలు పలికాయి. ఇహ-ఈ |క్రిందివాటిని భారత దేశంలో అత్యుత్తమ 

రకాలుగా ఎన్నిక చేస్తారు. పశ్చిమాన “ఆపూకజ్ ', "పెవ్స్రీ", దక్షిణాదిని “నీలం”, 

“దినగానిపల్లి "; ఆంధ్రలో “సువర్ణ రేకలు” “మల్లోబా'; వీహారులో ఉత్తరప్రదేశ్ లో 
“వాసా* *దసేరి” “లంగ్లా' బెంగాల్లో “గులాబ్ ఖాస్' “బొంబై”. రుచిలో కాక 

పోయినా, పరిమాణంలో ఆం(ధకు చెందిన “త్ర న్నేరు"దే అ(గతాంబూలం, 

ఈ రకం మామిడిపండు 28 సెంటిమీటర్ల పొడవున 18 కిలోల దిరువుతో 

ఉంటుంది. 

వర్ణన 

మామిడి పెద్దచెట్టు; 6- 15 మీటర్ల ఎత్తున పెరుగుతుంది.బాగా గుబురు చేస్తుంది. 
అడవులలోనయితే మామిడిచెట్టు 80 మీటర్ల ఎత్తుకు లేదా అంతకన్న ఎక్కువ ఎత్తుకు 
"పెరుగుతుంది. ఆకులు మరచుట్టుపసారంలో ఉంటాయి కౌవి కొమ్మలచివర దట్టమైన 

గుత్తులలో ఉంటాయి. ఆపలు బిరుసుగా, తళతళలాడుతూ ఉంటాయి. ఆకులు 

12-30 సెంటిమీటర్లు పొడవున, 3°98 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున, దిల్లెపు ఆకారంలో 

ఉంటాయి. ఆకు మొదట, చివరాకూడా కొసనదేరి ఉంటుంది. ఆకుల అంచులు 

నొక్కులు నొక్కులుగా ఉంటాయి. ఆకు తొడిమె 1-5 సెంటిమీటర్ల పొడ 

వుంటుంది. పువ్వులు విడివిడిగా నయితే చిన్నవిగా ఉంటాయి; కాని ఆవి పసుపు 

పచ్చటి, పెద్ద రెమ్మగుత్తులుగా కొమ్మల రెమ్మల చివర (వేలాడుతుంటాయి. 
రక్షకష్మతాలు చిన్నవి; పుటాకారంలో, పసుపు కలిపిన ఆకుపచ్చరంగులో, వెలు 
పల కొద్దిపాటి నూగుతో ఉంటాయి. ఆకర్షకపత్రాలు పొడవు కన్న ఎక్కువ 
వెడల్పు కలిగి, పసుపు కలిసిన ఆకుపచ్చరంగులో, మొదలునందు అంచులందు 

లేతగులాబీ (లేక ధూమ) వర్షంలో ఉంటాయి. ఉన్న 1-5 కేసరాలూ సమాన 

మైన ఎత్తులో ఉండవు. వాటిలో ఒకటి పెద్దదిగా ఉంటుంది; ఆదే సంపర్క 

యోగ్యమైనది. మిగతావన్నీ గొడ్డుమోతులయి, కేవలం కాడలవలె ఉంటాయి, 
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పెద్ద కేసరానికి పొడుగైన పోగూ, దావి చివక ధూమువర్తపు పుప్పొడితి త్రీ 

ఉంటాయి. పూర్తిగా వికపించినప్పుడు ఈ పువ్వు వెడలు 6-8 మిల్లి మీటర్ల వెడ 

ల్ఫున ఉంటుంది; దీని వాసన బాగుండదు. మామిడిది పెంక గల్లిన పండు 

(డూప్). మధ్యవున్న చెంకచుట్లూ కండవుంటుంది. ఈ కండయొక్క_ వాననను 

బిల్డ్, దానీ రుచినిబిట్టి, కండలో పీచు లేకపోవడం౦బట్రీ మామిడిపండు నాణ్యం విర 

యిస్తారు. ఆకారంలో మామిడిపండు హృదయాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఆయితే 

వివిధరకాల ఆకౌరపరిమాణాలు వివిధములుగా ఉంటాయి, మామిడికాయలు 

ఘాటైన, టర్పెంటు వాసనతో ఉంటాయి; మేలిరకాలలో కాయపండాక ఈవాసన 

ఉండదు, 

పెంపకము 

మామిడివి కాఖాపవర్గనంద్వారా అనగా అంఎటుకట్టడం, అంటుకొక్కడం 

ద్వారా పెంచుతారు. ఎంత మేలిజాతిరకపు మామిడిఏ త్తనాన్నయినా నాటితే దాని 

నుండి పుటిన మొక్క దావి తల్లి మొక్కను పోలకుండా దాని పాత వన్యపితి లక్షీ 
అ గ @ 

ణాలను కల్లివుంటుంది. 

మనదేశంలో చాలచోట్ల మామిడిచెట్లను బదనిక (జిడ్డు) అన్న పరాన్న 

భుక్కు పీడీ స్తుంవె. దీని విత్తనాలను పక్షులు చెట్టునుండి చెట్టుకు చేర వేస్తాయి, 

జిల్లా మొత్తానికి ఇని ఒక్కటి ఉన్నా చాలు. త్వరలో జిల్లా అంతటా విస్త 

రిస్తుంది. ఈ పరాన్నభుక్కువలన చెట్లుమీద పెద్ద పెద బొబ్బల వంటివి ఏర్పడు 
లీ ల (ఇ) టు 

కాయి. ఈ జబ్బు ముదిరి చివరకు మామిడిచెట్టు కాపు ఆగిపోతుంది. దీని నరికట్ల 

డానికి చెట్లను అప్పుడప్పుడూ, జగ త్తగా క త్తిరిస్తుండాలి. ద్వీపకల్ప . భారత 

దేశంలో *వండా' “అకాంపై' వంటి ఆర్బిడ్ మొక్కలు మానిడిచెట్లమీద 

పెరుగుతూంటాయి; ఇవి మామిడిచెట్లకు ఎట్టిహోనీ కల్లించవు, పై పెచ్చు వేసవి 

కాలంలో ఈ చెట్లను తమ రంగురంగుల పూవులతో అలంకరిసాయి. 



24. వ్నెరివేప 

MELIA AZADERACH Linn 

Family: Meliaceae 

ఇంగ్లీషు పేర్లు : PERSIAN LILAC; BEAD - TREE; BASTARD 

CEDAR 

వెరివేపనే 'తురకవేన' అనికూడా అంటారు. వెర్రివేపను సంస్కృతంలో 
హిమదుమమనీ, అక్ష(దుమమనీ, మహానింబషునీ, పర్వతవిందిమనీ అంటారు. 

వెరి వేపను, అసలు వేప (Azadirachta 106102) ను ఒకదానినుండి 

ఇంకొక దానిని పోల్చుకో లేక పోతుంటారు అయితే ఈ రెండిటికీ తేడా 

లున్నాయి. వేపపువ్వులు తెల్లగా ఉంటాయి; వెరి వేపపువ్వులు లేతగులానీ 

రంగులో ఉంటాయి, ఈ రెంటి ఆకుల ఆకారం వేర్వేరుగా ఉంటుంది. 

సతత హరిత మైన వెరి వేప చిగువ హిమాలయ ప్రాంతాలలో స్వతస్పిద్ధంగా 

పెరుగుతుంది. ఇది (ప్రస్తుతం భారత దేశమంతటా నూత మేకాక (ప్రపంచమందలి 
ఉష్ణ, అర్జోష్ట మండలాలలో చాలచోట్ల కనపడుతుంది. భారత దేశంలో ముస్లి 

ములు ఈ చెట్టువ్యా పికి తోడ్చడ్డారని అంటారు. బొంబాయి వీధులలో , తోటలలో 

12-15 మీటర్ల ఎత్తుకు ఎదుగుతుంది, దీని కొమ్మలు బాగా విస్తరించి మంచి 

నీడనిస్తాయి. చిన్నవయినా దీనిపువ్వులు, లేశమా(త్రపు వాననతో చూడ 

ముచ్చటగా ఉంటాయి. 

వర్ణ న 

దీనిఆకులు మరచుట్టు (ప్రసార ౦లో ఉంటాయి. ఇవి ద్విఖిన్నప&ికారంగాగావి 

(తిభిన్నపక్షొకారంగాగాని ఉంటాయి, కాంతివంతమైన ఆకుసచ్చర ంగులో 

ఉంటాయి. 18-36 సెంటిమీటర్ల పొడవున ఉండే ఈ ఆకులు ఉపదళాలుగా చీలి 

ఉంటాయి; ఈ ఉపదళాలు పిల్లి దథాలాగా చీలి వుండవచ్చును. ఇవి రంపగరి అంచు 
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లతో కోడిగుడ్డు ఆకారంలో ఉంటాయి. వీటి మొదలుదగ్గర కుడి ఎడమ 
కాగాలు సమానంగా ఉండవు. చివరకు కొసదేలి ఉంటాయి. ఈ భిన్నషతపు 

రెమ్మకు అటూ ఇటూ ఎదురెదురుగా ఉపదళాలు ఉంటాయి. నూగు బొత్తిగా లేని 

దీని ఆకు ఆకుపచ్చగా తళతళమంటూ ఉంటుంది. కించిత్ వానన కల్షిన దీని 

పువ్వులు నిడివియెన రెమ్మగు త్తులలో ఉంటాయి, శః గుత్తులు ఆకులంతగాని వాటి 

కన్న పొడవుగాగాని ఉంటాయి. పువ్వు తొడిమె సన్నగా 2-6 సెంటిమీటర్లు పొడ 

వున ఉంటుంది. వికసించినపువ్వు 2 - 2*5 సెంటిమిటర్ల వెడల్పున ఉంటుంది. దీవి 

ఆకర్షకపత్రాలు నాడా ఆకారంలో, లేతగులాబీ రంగులో ఉంటాయి. ఈఆకర్షక 

పాల మొదలు లేతరంగులో, చివరలందు కాస్త ముదురురంగులో ఉంటాయి. 

శేసరాలన్నీ కలిపి గొట్లాకారంలో, మధ్యభాగానికి దిగువగా కొద్దిగా ఉబ్బి 

ఉంటాయి. ఈ గొట్రపు అంచున 10 కేసరములు అమరివృంటాయి. దీనిపండులో 

గుజ్తూ, గుజ్జామధ్య 4 గట్టి విత్తనాలూ ఉంటాయి. 

గుణగణాలు 

పూతమీద కేకపోయినా మెరి వేపచెట్టు నయనానందకరంగా ఉంటుంది. అందు 

కనే ఇది ఈ దేశంలోను ఇతరరేశాలలోనూ వీధులపక్కల పెంచబడుతూంది. 

పువ్వులతో ఉన్న వెగ్రిచేపచెట్టు మనోజ్ఞంగా ఉంటుంది, ఈ చెట్టు బెరడుకు గాట్లు 

పడితే లభించే దింకను చేపబంకవలె వాడుతారు. దీని ఆకులపసరు రుచి బాగుండక 

పోయినా, కడుపులోని పురుగులను చంపడానికి మందుగా వాడుతారు. దీనిపండ్తు 

మనుష్యులకు విషప్రాయమైనవి. కాని వీటిఏ మేకలు, గొ(రెలు తివి తిరుగు 

తుంటాయి. షెరివేపకాయలతో మాలలు కడతారు. ఈ మాలలను మెడలో 

ధరి స్తే కొన్ని ఆంటువ్యాధులు రావని నమ్ముతారు. ఈ పండ్ల, ఆకుల కషాయము. 

బట్టలు మొదలయినవాటికి పురుగులు పట్టకుండా కాపాడుతుంది. 

మొదటగనుక కాస్త (శద్దవహి స్తే మెర్రివేప ఎట్టినేలలలోనయినా, ఎట్టి వాతా 

వరణ పరిస్థితులలో నయినా (మరీ చల్లగా వుంే తప్ప) పెరుగుతుంది. బొంబాయి 

చుట్టుప్రక్కల, దక్కన్ లోని బెట్ట ప్రాంతాలలో, దక్షిణభారత దేశంలోని చాలాచోట్ల 

వెరి వేప బాగా పెరుగుతుంది. 
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పువ్వులు ఏపిల్లో వస్తాయి; రెండుమూడు నెలలదాకా ఉంటాయి. అయితే 

చిన్నవయిన పవ్వులకోసంగాక నతతహరితములయిన ఆకులకోసం వెరి వేపను 
"పెంచుతారు. 

25. పెదలి 
టగా 

MEMECYLON UMBELLATUM Burm 

Family: Melastomataceae 

ఇంగ్లీవు వేట :. IRON-WOOD TREE 

పెద్దల్లికి చాలా మారు పేర్లున్నాయి. అవి: అల్లి, మంచియల్లి, కిక్కల్లి. ఉద్దలల్లి 

మిడల్లి, కొ(గ్రేణ్వి, “మెమెసిలాన్' గణపుజాతులు ఎన్నో బొంబాయిచుట్లూ 
ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ కూడా *అంబజాన్” అన్న ఒక్క పేరుతో నే పిలు స్తున్నారు; 

ఇంగ్లీషులో దీనిని “ఐరన్ వుడ్ టీ” అంటారు. ఇదే ఇంగ్నీవమపేరు (Sder- 

oxylon లేక Xantolis (బెజ్జా వేన) అన్న చెట్టుకూ ఉండడంవలన కొంత 

గందరగోళం ఏర్పడుతుంటుంది. ఈ పెద్దల్లి చెట్లునే కొన్ని పాతప్పస్తకాలు MemMe- 
cylon edula అని లేక Memecylon tinctorium అని వర్తి స్తాయి, 

పెద్దల్లి బొంబాయిలోవి విక్టోరియాగా రైన్స్ మొదలగు చోట్ల ఉంది కాని వీధు 
లలో కనుపించదు. ఆయితే మహాబలేశ్వర్ పీఠభూమిమీద, పడమటి కనుమల 
లోవి కొండ ప్రాంతాలలో అధికంగా కనబడే చిన్న చెట్లలో ఇది ఒకటీ. మార్చి 
ఏ(ప్రిలు నెలలలో నేను మహాబలేశ్వర్లో ఈ చెట్ల అందంచూచి ముగ్గుడివి 

అయ్యాను. ఈ పువ్వులు చిన్నవే ఆయినా, ఇవన్నీ కలిసి ఆ మైదానాలను రంగుల 
మయం చేపి వేశాయి. 
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వర్ణన 

మధ్య వరిమాణందాక పెరిగే ఈ చిన్నచెట్లు 8-12 మీటర్ల ఎత్తున ఉంటుంది. లేత 

కొమ్మలూ కాండాలూ గుం డంగా నున్నగా ఉంటాయి. ముదురువి పగుళ్లతో గరుకుగా 

, ఉంటాయి. ముదురాకు పచ్చరంగులో ఉండే ఆకులమూలంగా చెట్లు చూడడానికి 

మందకొడిగా ఉంటూంది. సతతహరితమైన ఈ చెట్టుఆకులు బిరుసుగా తోలువలె 

ఉంటాయి. ఇవి నూగుతోను, నూగు లేకుండాను ఉంటాయి. కోడిగుడ్డు ఆకా 

రంలో ఉన్న పెద్దతల్లి ఆకు అంచు నున్నగా ఉంటుంది. ఆకు మొదలునుండి కొన 

దాక మధ్యభః నె ఉంటుంది, పిల ఈనెలు అంత స్ఫుటంగా కనుపించవు. ఆకు 

తొగీమె 6 మిల్రిమీటర్త పొడవున ఉంటుంది. పువ్వులు. అధికసంఖ్యలో దింతి 

అకారంలో ఉంటాయి. ఈ పూదింతి 8-5 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున ఉంటుంది. 

ఆకుల మొదలుదగ్గరగాని, ఆకులులేని కొమ్మ లమీద ఆకుమచ్చల దగ్గరగాని 

ఈ పూబంతలు వస్తాయి. పూ మొగ్గలు మొదట ఆకుపచ్చగావుండి తర్వాత లేత 

ధూమవర్ణ ంగాగాని  గులావీరంగుగా గాని మారుతాయి; ఆకర్షకప తాలు విచ్చుకున్నాక 

వాటి లోపలివైపు ముదురు నీలంగా ఉంటాయి. ర క్షకపకావళి పొడవు 2_9 

మిల్లిమీటర్లుంటుంది. కోడిగుడ్డును పోలిన ఆకర్షకపత్రాలు 4 ఉంటాయి. “పూర్తిగా 

వికసించిన ఆకర్షకప తావ? వెడల్పు 5 మిల్లిమీటర్లకన్న ఎక్కు వ ఉండదు. 

ఆకర్షకషత్రాల రంగులోనే (లేక కొదిగా పాలినట్లు) ఉన్న కేసరములు క 

ఉంటాయి. దీనిది మృదుఫలము; (మిల్లి మీటర్ ర వ్యాసంతో గుండంగా ఉంటుంది. 

కాయ రంగు ఆకుపచ్చగా (లేక ధూయవకర్తంగా) సు పండురంగు నల్ల గాను 

ఉంటుంది. వేనవిలో పువ్వులు పూస్తాయి ; వర్షాకాలారంభంలో కాయలు 

పండుతాయి. 

వ్యాపి 

మహాబలేశ్వర్ పీఠభూమిమీద. ముఖ్యంగా ఎన్నాసరస్సు చుట్టూరావున్న చరి 

యల ఆడవులలో ఎక్కువగా కనబడే చెట్లల్లో పెద్దల్లి ఒక్కటి. ఖండాలాలో 

చరియలలోను, బె(హోన్ పీఠభూమిమీద ఆధికంగాను పెద్దల్లి కనపడుతుంది. 

మథెరాన్లో ఆడవి దట్టంగా లేవిచోట్ల పెద్దల్లి కనపడుతుంది. ఈ చోటు లన్నింటా 

C—6 
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అడవిఆంతా నరికి వేయబడి (నాశనం చేయబడి) న తర్వాత పెద్దల్లి ఆక్రమించింది. 

కనుక ఏదయినా చరియలో పెద్దల్లి కనపడింది ఆంటే అకు_డ ఆంత మక దొక 

అడవి ఉండేదని, ఆ ఆడవి పహ పజలక అర్హంచేసుకోవాలన్నమాట. అయితే 

ఈ చెట్టు వలన ఒక గొప్పలాభం ఉంది. ఇ.. కోతపాలయిన నేలను సంరక్షిస్తుంది. 

ఉపయోగములు 

ఇతర చెట్లన్నీ నరికివేసిన కొండచరియల రక్షణలో పెద్దల్లి తోడ్పడుతుంది. 

పెద్దట్ల పండ్తను కరువుకాలంలో తింటారు; ఈ పండ్తు నిర పాయకర మైవవి. 

వీర్త se దీవి ఆకులను అద్దకపు పరి, 'శమలో కట టికంుట గడ్డిచాపలు, 

ఉన్ని, సిల్కు.వంటి వాటి అద్దకాని కిది పనికివ స్తుంది. పెద్దల్లి ఆకులు కరక్కా యతో 

కలపి వాడితే ముదురు ఎరుపుర ంగు నిస్తాయి; తగరపుదంశ క (ద్రవ్యము (మార్హాంట్) 

తో కలిపి వాడితే పసుపురంగు నిస్తాయి. ఆదంశక (ద్రవ్యాన్ని వాడకపోతే లేత 

గోధునుం౦గు నిస్తాయి. పెద్దల్లి ఆకులను నవాయి వ్యాధికి బౌషధంగా వాడుతారు. 

ఈ ఆకులను ఇంకా కొన్నింటిలో కలిపి పై కాపడాలకు వాడుతారు. పెద్రల్లిచెక్క 
య్ అణా 

గటిగా, చిక్కవి కణములు గలదిగా ఉంటుంది. ఇది చాలకాలం మన్నుతుంది. 
ప 

కావి దీనితో వ్యడంగపుపవి చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఇది చూడడావికి 

'బాక్్ వుడ్ " వలె ఉంటుంది. 

"సెదల్తి* చేటుయొక్క_, దావి పువ్వుల అందం ఇనుమడించడానికి మరొక్క 
Sag) లు 

కారణం ఉంది. అనేక “ఆర్చిడ్' జాతులమొక్క_లు పెద్దల్లి మీద పెరుగుతుంటాయి, 

ఖండలా[పాంతం౦ంలో పెద్దల్లి మానూ, కొమ్మలూ కూడా వానాకాలంలో ఆర్చిడ్ 

పువ్వులతో నిండిపోయి ఉండడం నే నెన్నోసార్లు గమనించాను. ఒకసారి వేమ 

ఒక 'పెదలి మీద 200 'ఈరియా” ఆర్బిడ్లను లెక్కపెటి అక్కడితో వదలి వేశాను; 
b= త్ ణం లబ 

అంతకు మూడింతల ఆర్బ్చిడ్రయినా ఉండివుండాలి. 

మార్చినెల మధ్యలో పెద్దల్లి పూస్తుంది. తొగరుమోదుగంతగా కాకపోయినా 

పెదలి తన పరిసరాలను వరమయంగా, నేత్రపర్వంగా చేయడంమ్మా(త్రం విజం. 
0౧ 

1, పెద్దల్లి కీ సంస్కృతంలో “వనహరిణీ' అవి పేరట ।.ఆను॥ 
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MUSSAENDA4 FRONDOSA Linn 

Family: Rubiaceae 

ణం గీ నువేథ : MUSSAENDA 

శ్రీవటికే నాగవల్లి అన్న పేరూ ఉంది. 

పడమటి కనుమలలోగాని, నీలగిరులలోగాని, డార్జిలింగ్ సమీపానగాని పయ 

నిస్తుంటే ముదురాకు పచ్చాకులుగల పెద్దపొద లేక చిన్నచెట్లు కనుపిస్తుంది; 
ఈ చెట్టుమీద ఆక్కడక్కడ ఒక పెద్ద తెల్ల ఆకు కనిపిస్తుంది. ఈ తెల్ల ఆకు పెద్ద 

దయిన రక్షకష్యతం అన్నమాట, ఇట్లా ఒక రక్షకష్మతం పెద్దగా, వేరుగా ఆకు 

వలె పెరగడం “ముస్పయెండా' గణపు లక్షణమన్నమాోట, పెంచదిడే వాటిలో 

ఇట్లా అకువంటి రక్షకప్యతం గల ఇతరజాతులు కొన్ని ఉన్నాయి. మనదేశంలో 

అట్లాటివి రెండు “ముస్పయెండా (ఫాందోసా లిన్" (ఆకులు రోమయుతములు) 

“ము. గ్లే[బాటా హచ్” (ఆకులు రోమ విహీనములు) కలకత్తాలో ఒక అందమైన 
జాతి ఉంది. అది ఫిలిప్పీన్స్ నుండి వచ్చింది. 

వర్ణ న 

(శ్రీవటి 2.8 మీటర్ల ఎత్తువరకు పెరిగే నిటారై నపొద; లేక చిన్న చెట్లు. 
అప్పుడప్పుడూ అడవుల సరిహద్దులలో (క్రీవటి తన ఒంపులు తిరిగిన కొమ్మలతో 

' ప్రాకుతుండడం చూడవచ్చును. ఇది కాఫీ (రూబియేస) కుటుందిమునకు చేంది 

నది, అనగా ఆకులు జతలు జతలుగా ఎదురెదురుగా వస్తాయన్నమాట. కోడిగుడ్డు 
ఆకారంలో వున్న ఈ ఆకు 12 సెంటిమీటర్ల పొడవున 8 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున 

'ఉంటుంది. ఆకు పై భాగంమీద, ఆకు అడుగునవుండే ఈనెలమీద నూగు 

ఉంటుంది. ఆకుమొదలు ఇంచుమించు కొనదేలిగావి గుండంగాగాని ఉంటుంది. 



గ్ న్నీ 

ము hy 
i | 

స గ్ర 
న NA 

ర్న \ 

మ్య 1141 
న్ని 

\ 

చ 41 

సల న్న 

ఉట NNN జ 

NN 

గ 
é 

మ్ శ 

N' 

స 
SNS 
EN AN 



శ్రీవటి 85 

చివర కొనదేలి ఉంటుంది. ఆకు మధ్య ఈనె ఇరువై పుల స్ఫుటంగా కనుపి స్తుంది. 

8 జతల పిల్ల ఈనెలు మధ్యఈనెనుండి కాస్త వంకరగా బయలుదేరి ఆకుఅంచున 

వైకీ తిరుగుతాయి. ఆకు పైభాగం ముదురాకు పచ్చగా (కిందిభాగం కొంత పాలి 

వట్లు ఉంటుంది. పువ్వులు పెద్దవికావు. వన్యస్థితిలోని మొక్క_ల పువ్వులు, లోపల 

ఎరుపు నారింజర౦గులో, దియట బూడిదరంగులో ఉంటాయి. పువ్వులు పెద్ద 

వదులైన గుత్తులలో పూస్తాయి. 12 మిల్లిమీటర్ల పొడవుండే రక్షకదళాలు ఆయి 

దుంటాయి. వీటిలో ఒకటి (సాధారణంగా గుత్తి వెలుపలివై పుండేది) ఆకువలె 

పెద్దగా పెరగ నారంభిస్తుంది. చివర కిది మామూలు ఆకు అంతద్ది అవుతుంది. 

ఈ ఆకుగా మారిన రక్షకదళం మీగడ తెలుపురంగులో ఉంటుంది; రక్షకదళాలన్ని 

పడిపోయాక కూడా ఇది నిలిచివుంటుంది. అప్పుడిది పండు నెత్తిమీద మొలచిన 

ఆకువల ఉంటుంది. (శ్రీవటి పుష్పపు ఆకర్షకప (త్రావళి 2"5 = 3:5 పొడవున 

ఉంటుంది. ఇవి అడుగున సన్నటి గొట్టంవలె ఎర్పడి, పైన వెడల్పుగా అయి, 

చివర నక్షత్రాకారములో పంచదళములుగా చీలుతాయి. ఈ రక్షకపతావళి గొట్టం 

యొక్క, దళాలయొక్క_ వెలుసలివై పులు మీగడ తెలుపుగా ఉంటాయి. వెడ 

ల్పయిన పువ్వు భాగపు లోపలివైపు మొదట (పకాళవంతమైన ఎరుపు నారింజ 

రంగులోవుండి, పిమ్మట మందకొడియైన పసుపురంగులోకి మారుతుంది; దీవినే 

“బంగారపు ఎరుపు' అని వర్తిస్తారు. దీనిది మృదుఫలము; ఇది 10-15 మిల్లి 

మీటర్ల పరిమాణంలో, గుండంగానో, బేరికాయ ఆకారంలోనో, కోదిగుడ్తు 

ఆకారంలోనో ఉంటుంది. మొదట ఆకుపచ్చగా పిమ్మట నల్లగా ఉంటుంది. దీని 

ఎర్రటి మెత్తటి గుజ్జాలోపల ఎన్నో చిన్న చిన్న గింజలుంటాయి. 

గుణములు 

“ఇది పేరుపొందిన మొక్క, నేలమీద పొదవలె పాకుతుంది. దీని ఎరుపు 
నారింజపువ్వులూ, తెల్లటి ఆకుగా మారిన రక్షకదళమూ చూడగానే ఆకర్షిస్తాయి. 
అన్ని పువ్వులూ ఇట్టి (ప్రత్యేక రక్షకదళాన్ని కల్లివుండవు; కాని కురుచగెలలోవి 

'రెండూ మూడూపువ్వులయొక్క రక్షకదళా లిట్లా ఆకులుగా మారుతాయి. ఇట్టి 

“ఆకు' లు రెండుండవచ్చును. ము. ఫాండోసాను సంస్కృతంలో “(్రీవటి' 
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అంటారు. విషువు లేక కృషుడి తెల్లగురు కల్సిన ఇది లక్ష్మీదేవికి (పీతిపా(త్ర 
-) (> ట్ి లీ PY 

మెనడవి అంటారు. రీవికే “నాగవల్లి " ఆన్న “పేరుకూడా ఉంది. (గామాలలో 

(శ్రీవటి పుష్పమాలలను గుమ్మాలలో (వేలాడకడతారు. భారత దేశమందలి 

ఈ (పాంతాలలో ఈ మొక్కంతటినీ వాడుతారు. దీవి ఆకుల పసరు, పండ్లరసము 

కండ్ల లో పెరిగిన కండతాలను కరిగిస్తాయంటారు. ఆ పనరే, ఆరవమే ఒంటి 

చెవి కురుపులకు, పుండ్రల మందుగా పనికివస్తుంది”. అవి డైమాక్ తన 

“హిస్టరీ ఆఫ్ ది (ప్రిన్సిపల్ (డ్రగ్స్ ఆఫ్ విజిటబుల్ ఆరిజిన్" అన్న వు స్పకంలో 

(వాకాడు. 

పూత 

వానాకొలపు ఉ_త్తరార్థంలోను, శీతాకాల (పారంభంలోను శ్రీవటి పూస్తుంది. 

ఆయితే తెల్లటి ఆకువలె ఉండే రక్షకదళంమాత్రం ఇంచుమించు ఏడాది పొడవునా 
కానవస్తుంది. 

విత్తనాలద్వారాగావి కొమ్మలు ' నాటడంద్వారాగాని దీని (ప్రవర్టనాన్ని కొత 

పాగించవచ్చును. లోతుగావుండి, నీరు బాగా గల నేల (్రీవటికి అనువైనది: 
అయితే పారహీనమైన నేలలోకూడా (శ్రీవటి పెరగగలదు. 

27. భారత దేశమందలి కొన్ని తాటి కుటుంబపు చెట్లు 

వముద్రమార్గాన భారత దే శకానికి వచ్చే యాత్రికులకు మొదట , తాటికుటుందిపుచెట్లు 
స్వాగతం చెబుతాయి. ఆ యాత్రికులు గనుక (ప్రాతఃకాలాన్నే బొంబాయివై పు 
వ_ప్తే, తీరప్రాంతపు ఎతైన తాడి, కొబ్బరి మొదలైన చెట్లమధ్యనంచి రంగు 
రంగుల కిరణాలతో సూర్యు డుదయిస్తున్న నుందరదృశ్యం కనపడుతుంది. కవి, 
వృషతశాఫ్రజ్ఞుడు. సామాజికళాప్రజ్ఞాడు. పామాన్యుడు.._.అందరి దృష్టివీ ఆక 



ధారక దేశమందలి కొన్ని తాటి కుటుంబిపు చెట్లు 7 

ర్షింగలవి ఈ చెట్లు. అందుకనే వాటిని గురించిన కొన్ని నివరాలయినా ఇవ్వవిదే 
ఈ పుస్తకం నంపూర్ణ ౦ కానేరదు. 

ఈ చెట్ల నుగురించి ఇ. బ్లాటర్ “ది పామ్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా & సిలోన్” 

(ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ (పస్ వారిచే ప్రచురికము) అన్న గొప్పపు స్తకం(వ్రాకాడు. 
ఈ అధ్యాయంలోని చిత్రాలన్నీ వారి అనుమతితో ఆ పుస్తకమునుండి (గ్రహింత 

దిడినవే. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటికన్నా ఎక్కువ వివరాలు కావాలనుకున్నవారు 
ఆపు స్తకొన్ని అ[శయించడ౦ మంచిది. 

బోతే, ఈ కుటుందిపు చెట్లను చూడగానే ఏది ఏదని పోల్చుకోవడానికి ఇవిగో 

కొన్ని చిట్కాలు: 

అకులు విసనక(ర్రలవలె, ఎంత పొడవుందో 
అంత వెడల్చునవుంటే అది...............౨౨౨౨౨౨౨౨ ౨౬౬. వ. తొడీ 

వెడల్పుకన్న ఎక్కున పొడవుకల్లి, ఈకరి 

వలె ఉందే ఆకులు; 8 "సెంటీమీటర్ల 

వ్యానంతో, మధ్య ఉబ్బి, నున్నగా, బూడిద 

రంగులోవుండే కాండము__వుంటే అరి................ కొండ వెలుగు 

కాండము అంటూ వుండి, అది మధ్యన (లేక, దిగువ) ఉలి 

ఉండి, గోధుషు (లేక నల్ల) రంగులో, గరకుగా, ఉండి 

దానిమీద ఆకు తొడిమెల మొదక్లుంతే అది................... ఈత 

కౌండంమీద ఉంగరాలవంటి ఆకుమచ్చలుండి 

ఆకు తొడిమెల మొదళ్లు లేకపోతే అది............ ............ కొద్చిరి 

కాండం 16-20 సెంటిమీటర్ల (ఆంతకన్న 

తక్కువ) వ్యానంతో ఉంటే అది............ ౨ ఎఎపోక్ 
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తాడి 

BORASSUS FLABELLIFER Linn 

ఇంగ్లీము వేర్షు : THE TAL PALM; PALMYRA PALM 

తాడి న్వనలము భారతదేశము. ఎగువ గంగానదీ పాంతంనుండి దక్షిణాన కన్యా 

కుమారిదాకాను, దాని తర్వాతను తాడి కనదిడుతుంది. బొంబాయి చుట్టుపక్కల 
కొండలమీద ఎక్కువగా కనుపించేవి తాటిచెశ్తు. “బొరానస్* అన్నది (గీకుపదం; 

“వండని ఖర్జూర పు కాయలున్న, పెరుగుతున్న కండకంకి” ఆని ఈ పదానికి 

అర్థం. 

తాడి 50-75 సెంటిమీటర్ల వ్యాసాన, 20-80 మీటర్ల ఎత్తున పెరుగుతుంది. 

పెరిగిన చేట్ల కాండాలమీద రాలిన ఆకుల మచ్చలుంటాయి. ఆకు విననకరవలె 

1-1-5 వ్యానంకలిగి, బిరుసుగా ఉంటుంది. ఆకులో 60-100 మడతలు (విభాగాలు) 

ఉంటాయి: ఈ విభాగాలు గట్టిగా, మధ్యఈనె వద్ద మడతబడి ఉంటాయి. మగ, 

ఆడ పుష్పాలు పడవ ఆకారంలో ఉన్న చేటికలలో ఉంటాయి. పూలరెమ్మలు 

తియ్యటి, రుచికరమైన రనంతో నిండివుంటాయి. ఈ రెమ్మల చివర గాటుపెకితే 

ఈ రసం కారుతుంది. ఈ రసాన్ని కుండలలోవింపి, పులియబెడితే కల్లు తయా 

రవుతుంది, పులియబెట్లవి తాజారసాన్ని “వీరా” ఆంటారు. వీరా మంచి పానీయము. 

మనదేశంలోవి అత్యుపయోగకరములైన చెట్లలో తాడి ఒకటి. తాటిచెట్టు 
కాండములను స్తంభాలుగా, వాసాలుగా వాడుతారు. దీవి ఆకులతో గుడిసెలను 

కప్పుతారు. గొడుగులు చేప్తారు. దీనిపండ్లు చిన్నవిగా, గుజ్జా (ముంజెలు) కల్లి 

ఉంటాయి.' ఇవి వేనవిలో తినడానికి బాగుంటాయి. తాటి చెట్టయొక్క- అన్ని 

భాగాలూ వంటచెఅకుగా ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఇవి త్వరగా మండి 
పోతాయి. దీవినుండి వచ్చే నీరాను పొద్దున్నే (త్రాగికే ఒంటికి మంచిదంటారు. 

దీవి కల్లు సంగతి నరేసరి దీవి పులియబెట్టవి రసాన్ని కాచి, చల్లారబెట్టితే తాటి 

బెల్లం తయారవుతుంది. కల్లామండి “వినిగర్” తయారు చేయవచ్చును. '"కోలి' 

తెగవారు చిన్న తాటి మొక్కలను కూరగా వాడుతారు. పూర్వకాలంలో, ఇప్పుడు 

కాగితాలమీద (వ్రాసినట్లుగా. తాటియాకులమీద ఘంటాలతో (వ్రాసేవారు. 
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తాడి 100 నంవత్సరాలు లేక అంతకన్న ఎక్కువకాలం జీవించగలదు. 

ఆయితే వాటిమీద వివసించే రాబందుల రెట్లల (ప్రభావంచేత తాటిచెట్లు నాశనమవు 
తుంటాయి. మటిగింజలు తాటి చెట్టులోవి ఏ సందులోనో పడి, పెరిగి, (క్రమంగా 

శారిని నులిమి చంపి వేసాయి. 

“పూర్వం తమ పవ్నిత (గంథాలన్నీ తాళప తాలమీద (వాయదిడిన కారణంగా 

కాబోలు, హిందువులు, బౌద్దులూకూడా తాటిచెట్లును గౌరవంగా చూస్తారు ;”” 

ఆని బెంథాల్ తన “టీస్ ఆధి కలకత్తా” అన్న పుస్తకంలో (వాళాడు. 

జీలుగ చెటు 
9 

CARYOTA URENS Linn 

ఇంగిమవేశ : THE FISH-TAIL PALM; INDIAN SAGO PALM 

జీలుగకు మారుపేర్లు చాలవున్నాయి; అవి చిరుగు, జిగురు, జీలిక, జీవలగ్గు, 

దికివి, మర్తి, మారె, యాతకటారి, యాదరికొడారి. 

కెర్యోటా” అన్న (గీకుపదానికి కాయ (గింజ) వంటిది" అని అర్థం. 

జీలుగచెట్టు సాధారణంగా 6-10 మీటర్ల ఎత్తున ఉంటుంది; అప్పుడప్పుడూ 

$0 మీటర్ల వరకూకూడా పెరుగుతుంది, దీని కాండం 930 సెంటిమీటర్లు వ్యాసాన, 

నున్నగా, బూడిదరంగులో ఉంటుంది. ఆకులు ఇతర తౌడి కుటుందిపుచెట్లకువలనే, 

ద్విభిన్నపక్షొకారంగా, 5 మీటర పొడవుతో, 3-4 మీటర వెడల్పుతో ఉంటాయి. 
(na) ధా 

ఉపదళాలు చేపతోకవలె ఉంటాయి; ఈ ఉపదళాల ఈనెలు బలిషంగాను సమా 

నాంతరంగాను ఉంటాయి; ఇవి అంచున రంపగరితో ఉంటాయి. 1"8 సెంటి 

“మీటర వెడల్పు గల దీని పండు గటిగా ఉంటాయి. 
ళ్ (na లు 

భారత దేశానికి చెందిన జీలుగచెట్టు దిగువ హిమాలయపాంతంనుండి దక్షిణాది 

దాక కనపడుతుంది. పడమటి కనుమలలో విచ్చలవిడిగా పెరిగే తాటికుటుందిపు 

చెట్ల లో జీలుగ ఎక్కువగా కనపడుతుంది. దీవిని తోటలలో పెంచుతారు; జీలుగ 

చెటు పిన్నవయనున చూడ చక్కగా ఉంటాయి. 
అ 
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జీలుగచెట్లు బహుశ (ప్రయోజనకారి. దీని ఆకు నారతో. పూలరెమ్మల నారతో 

గట్టి త్రాశ్లను పేనుతారు; గట్టిగావుండే బురుసులను తయారుచేస్తారు. దీవి 
కాండంనుండి తీపేపిండి నగుబియ్యపుపిండివలె ఉంటుంది. కరువుకాలంలో 

కొండపాంతాలవా రీ పిండిని తింటారు. దీవి లేత శిఖరాంకురము (కొసనువున్న 

మొగ్గ) తినడానికి బాగుంటుంది. దీని చెక్క గట్టిగా ఉంటుంది; బాగా మన్ను 

తుంది. దీని పండ్లను కోపినా, తాకినా దురద, మంట పుడుతాయి; అందువలననే 

కాబోలు “యురెన్స్' (మంటకల్లించు) ఆన్న పేరువచ్చింది. ఈ విషయంగురించి 

బ్లాటర్ ఇట్లా అంటాడు. “నేనెప్పుడూ దీనిపండును తినలేదు; కావి ఒకసారి 

వా దగ్గర వృక్షశాస్త్రం చదువుతున్న విద్యార్థులను జీలుగపండును కోయమన్నాను. 

కాని కాస్పేపుతర్వాత వా రా పనివి చేయలేక విడిచిపెట్టారు. వారిచేతులు దూల 

గాండిప్ ముట్టుకున్నట్లు కనుపించాయి. పాపం, వారు రెండుగంటల సేపు దురద 

మంటలతో బాధపడ్డారు. “నేనుకూడా ఈ పండును చాలాసార్లు తిన్నాను; తిన్నప్పు 

డెల్లా కొన్ని గంటలే పేపు నాలుక దురద, మంటలతో చిమచిమలాడింది. 

"కోటలో, పెద్ద పూలకుండీలలో. చిన్న జీలుగమొక్క_లు చూడడానికి బాగుం 

టాయి. ఎటువంటి నేలలోనయినా వెరగగల జీలుగ మంచినేలయితే - ఏపుగా 

"పెరుగుతుంది. 15 సంవత్సరాలలో జీలుగ పూర్తిగా పెరుగుతుంది; ఆ తర్వాత 
7 నంవత్సరాలు ఇది పువ్వులు పూస్తుంది. అటుపిమ్మట పవికిరాకుండా తయారవు' 

తుంది. దీని మొదటి పూలరెమ్మగు త్తి పెద్దగా, పై ఆకులలో ఒకదాని చంకనుండి 

(వేలాడుతుంది. రెండవ పూల రెమ్మగు త్తి మొదటిదావికన్న చిన్నదిగా. మొదటి 
దానికి (క్రిందుగా వస్తుంది. ఇదేవిధంగా చెట్టుపొడవునా పూలగుత్తులు పూస్తాయి. 

వయసు ముదిరిన చెట్లు వికారంగా ఉంటాయి. శ_4 మీటర్ల ఎత్తునవుండే చిన్న 
చెప్రే అందంగా ఉంటాయి. 

మనదేశంలో ఆహారపు కొజతను తగ్గించడాని కిది ee అన్న ఉద్ధే 

ళంతో కలకత్తా బొటావికల్ గార్డెన్ '“వ్యవస్థావకుడయిన కల్నల్ ఆర్, డ్ 
జీలుగచెట్టును ఆ తోటలో నాటాడు. అప్పటినుండి ఇది ఆ తోటలో పెరుగుతూనే 
ఉంది. 
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పోక 

ARECA CATECHU Lion 

ఇంగీము వేర్లు : THE BETEL-NUT PALM; ARECA-NUT PALM 

పోకనే ఒప్పులు, వక్క, (కాముకము, చికినము అన్న పేర్లతో పిలుసారు. 

“ఆఅరిక' అన్నది “కాయలగుత్తి అన్న ఆర్హావ్నిచ్చే తమిళపదావికి రూపాంత 

రము, దీవి స్వస్థల మేదో తెలియదు. కోసా(ప్రాంతాలలో, సముద్రతీరంనుండి. 

800 కిలోమీటర్ల చూరంవరకు పోకతోటలను వేస్తారు. పోకచెట్టు నిటారుగా, 

860 మీటర్ల ఎత్తుకు, 16 వెంటిమీటర్ల మందాన 'పెకుగుతుంది. ఆకులు I-11 

మీటర్ల పొడవున కొబ్బిరిఆకులవలె ఉంటాయి. దీనిపండ్తు ఎరగా, ఇంచుమించు 

గుండడంగా. 8-5 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున ఉంటాయి. దీనినుండి లభించే వక్కల 

కోనమే దీనిని పెంచుతారు. రైతులు ఒక పోకచెట్టు మీదికి ఎక్కి, ఆ చెట్టును 

విదిలించి పండ్లను రాలుస్తారు. అక్కడినుండే (ప్రక్కనున్న చెట్లను కూడా పట్టు 

కువి విదిలిస్తారు. ఈ విధంగా (ప్రతిచెట్టునూ ఎక్కీ దిగీ కష్టపడకుండా పండ్లను 

రాలుస్తారు. పోకచెట్ల ను దగ్గర దగ్గరగా పెంచుతారు. పోకచెట్లకు దిలంగావీచే 

గాలి తగలకుండా తగు రక్షణ కల్పిసారు. పోకచెట్లు పెరిగే నేలలోవి తేమ ఆరి 

పోకుండా ఉండడానికవి అరటిచెట్లవంటి వాటివి పెంచుతారు. 

పోకపండ్రకు భారతదేశంలో వాణీజ్యవిలువ ఉంది, పోకచెక్కలను (వక్క 

అము) తమలపాకులతో, పొగాకుతో కలిపి తాంబూలంగా పేవిస్తారు. దీవి గట్టి కర్ర 

చాల విలువైనది. దీవి ఆకులను గుడిసెలను కప్పడానికి వాడుతారు. 
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ఈత 

PHOENIX SYLVESTRIS Roxb 

దంగ్లీవు వేడు : THE WILD DATE PALM 

ఈతపండుయొక్క_ ధూమ్రవర్ల మునుబట్టి “ఫవిక్స్' అన్న (గీకుపదం వచ్చింది. 

"ఈత మన దేశపుచేట్టు. ఆయుకే దీని ఆకుల తొడిమెల మొదళ్లు ఉండిపోయి, 

చెట్లు చూడడానికి వికృతంగా తయారవుతుంది. ఆ కారణంచేత దీనివి వీధుల 

వెందిడి పెంచరు. దీవి రసంనుండి చక్కెరను తయారు చేసారు; ఈతకల్లా 

సుప్రసిద్ధమైనది. ఈతపండులో గుజ్డి ఎక్కువగా ఉండదు; గట్రిగింజ ఉంటుంది. 

కోండవెలుగు 

ROYSTONEA REGIA Cook 

ఇంగ్లీవు వేర్లు: THE MOUNTAIN GLORY; THE BOTILE PALM 

కొండవెలుగుకే ‘Ore0doxa regia Kunth’ అన్న శా స్త్రీయనామమూ ఉంది. 

తాడి కుటుందిపు అందమైన చెట్లలో ఇది ఒకటి; దీనివి తోటలలో, వీధు 

లలో పెంచుతారు. దీని కాండము సున్నగా బూడిదరంగులో ఉంటుంది. కాండ 

మంతా ఒకే పరిమాణంలో ఉంటుంది; కాండం చివర, ఆకుల (క్రీండిభాగం 

మాత్రం కొద్దిగా ఉబ్బిఉంటుంది. కొండవెలుగు వెస్పిండీస్కు చెందిన క్యూబా 
(పాంతపు చెట్టు; అయితే ఇప్పుడు (ప్రపంచంలోని ఉష్ణమండల (పాంతాలన్నిటా 

వ్యాపించిఉంది. క్యూబాలో దీని ఆకులను కూరగా తింటారు. కొండవెలుగు 

మనదేశంలోకి ఎప్పుడు వచ్చిందో చేప్పలేను. కావి బొంబాయిలోని తోటలలో 

1861 సంవత్సరంనాటికి ఇది పెరుగుతుండేదని చెప్పడానికి ఆధారాలున్నాయి. 

ఇక పోతే భారతదేశంలోని ఏ ఇతర(ప్రాంతంలోను 1964 ముందర కొండ వెలుగు 
ప్రన_ే లేదు; 1084 లో బెంథాల్ కలకత్తాలోని చెట్లలో దీని నొకదావివిగా ' 
పేర్కొన్నాడు. 
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కొబ్బరి 

COCOS NUCIFERA Linn 

కాంగీవు వేడ : THE COCONUT PALM 

కొబ్బరినే పెంకాయ అని కూడా అంటారు 

భారత దేశపు కోస్తాపాంతాలవారికి కొబ్బరిచెట్లు సుపరిచితమైనది. ఆయినా. 
దీనిని గురించిన వివరాలు కొన్ని ఆందరికీ తెలియవు గనుక ఈపు నకంలో 
కొబ్బరికీ చోటివ్వడం జరిగింది 

ఆదిమనివాసము 

ఎన్నోశతాబ్దాలనుండి మనదేశంలో పెరుగుతూంది గనుక కొద్చిరి మనదేశపు. 
చెట్టు అని మనం అనుకుంటాము. కాని ఆది నరికాదు. అయితే కొద్చిరి స్వస్థలం 

ఏదో ఇదమిత్తమని నిర్ణయం కాలేదు. “కోకోస్' గణానికి చెందిన ఇకరజాతు 
లన్నీ కూడా దక్షిణ, లేదా మధ్య అమెరికాకు చెందినవై ఉన్నాయి గనుక కొద్చిరి. 

కూడా ఆ (పాంతందే అయివుండాలంటారు. అక్కడినుండి కొబ్బరికాయలు 

వసిఫిక్ సమ్ముదతరంగాల ధర్మమా అని భారతదేశాన్ని చేరుకుని ఉండవచ్చునవి 

ఊహ. అయితే కొద్చిరి ఇట్లా వ్యా ప్తిచెందడం అన్నది అనేక శతాబ్దము లకు 

పూర్వం జరిగింది గనుక దానిని గురించిన (ప్రసక్తి ఆటు పసిఫిక్ ద్వీపాలవారి 

సాంపదాయక గాథలలోగాని ఇటు భారతదేశపు పుస్తకాలలో గాని లేనేలేదు. 

వర్ణన 

కొబ్బరి, కొమ్మలులేని పొడవైన చేట్టు. 10-25 మీటర్ల ఎత్తుప నిటారుగా 
గాని, కొద్దిగా వంకరగాగాని పెరుగుతుంది, కాండంచుట్టు ఉంగరాలవంటి ఆకు 

మచ్చలుంటాయి. మామిడివంటి చెట్లవలె కొబ్బరిచెట్టు కాండపు చుట్టుకొలత "పెర 

గదు. ఈ కొలత కిందినుంచి పైదాకాకూడా ఒకే పరిమాణంలో, 40-70 సెంటి 

మీటర్లుంటుంది. 2-4 మీటర్ల పొడవైన ఆకులు చూడడానికి ఈకలవలె ఉంటాయి. 
౧ యో 
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ఆకు మధ్యన లావుపాటి ఈనె ఉంటుంది; ఈనె కటూ ఇటూ కూడా అనేక ఉనే 

దళము లుంటాయి. ఆకుపచ్చగావుండే ఈ ఉపదళాలు 100 దాకా ఉంటాయి. ఇవి 

40-80 పెంటిమీటర్ల పొడవున, బిరుసుగా, మెరుస్తూ ఉంటాయి. . 60 సెంటి 

మీటర్ల పొడవున్న పడవ ఆకారపు చేటికలలో పువ్వులు పూస్తాయి. మగపుష్పాలా 
12 మిల్లి మీటర్ల కన్న ఎక్కువ వెడల్పుండవు; ఆడపుష్పాలు 25 మిల్లి మీటర్ల వెడ 

చున పొడవుగా ఉంటాయి. దీవికాయ (ఆదే మనం వాడే కొబ్బరికాయ) 20-80 

సెంటిమీటర్ల పొడవున, కొంతతక్కువ వెడల్పున మూడు పలకలుగా ఉంటుంది. 

ఈ కాయ పైభాగం మొదట ఆకుపచ్చగా, గట్టిగా మెరుస్తూ ఉంటుంది. దీవ్మిక్రింద 
25 మిల్లిమీటర్ల్ మందాన గట్టి పీచుంటుంది. ఈ పీచుతో (శ్రాళ్లను పేనుతారు. 
పీచుక్రింద 6 మిల్లి మీటర్ల మందాన గట్టి పెంకు లేక చిప్ప ఉంటుంది. ఈ చివ్న 

లోపల తెల్లటి మె తృటి గుజ్జు లేక కండ ఉంటుంది. దీవిమధ్య నీరుంటుంది; ఆదే 

మనం త్రాగే తియ్యటీ కొబ్బరినీరు 

పెంపకము 

తేమ, నీడ, ఉన్నచోట (తవ్విన గోతిలో చిలికిన ఆకులు'వేపి కొబ్బరికాయను 
పీచుతోసహా పాతిపెడితే ఆది మొలకెత్తుతుంది. కొబ్బరికాయను నీటిలో నానబెట్టి. 
-దానికొ త్రవేళ్లు పీచుగుండా బయటికి వచ్చాక, నేలలో నాటితే మొలక త్వరగా 
వస్తుంది. కొద్బరిమొలకకూ మొలకకూ మధ్య 4-0 మీటర్ల దూరం ఉండాలి. 

మొదట కొన్ని సంవత్పరాలదాక కొద్చిరి మొక్కలకు నీరు బాగా పెట్తాలి. 6-1 

నంవత్పరాలలో కొబ్బరిచెట్లు కాపుకు వస్తాయి. తోటలోని మిగతా చెట్లన్నింటివి 
మించిపోయేదాక కొద్చిరిచెట్లు అందంగా ఉంటాయి. 

ఉపయోగములు 

కొబ్బరివలె వివిధ ప్రయోజనములుగల చెట్టు మరొక్కటి లేదు. కొబ్బిరిచెట్ల 
నుండీ కల్లు తీసారు. శః కల్లునుండి బెల్లం చేసారు, కొద్బిరిఆకుల ఈనెలతో 

కొబ్బరి చీపుళ్లు కడతారు. కొబ్బరికాయలను పూజలో, వంటలో ఉపయోగిస్తారు. 

కొద్చిరివీళ్లను చల్లటి పావీయంగా సేవిస్తారు. కొబ్బిరి పీచుతో (త్రాళ్ల, చాపలు 
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చేప్తారు. కొబ్బరి నెండబెట్టి కొబ్బరిగా అమ్ముతారు. కొద్చిరినుండి తీపిననూవెను 

ఈలకు రాదుగోవడానికి, వంటకు వాడుతారు. 

_ అందచందాల విషయంలో అలంకరణ విషయంలో ఆరికంగా గ్రద్ధవహింతే 

శవనాగరికులకు, యవ్వనంపు దీ ప్తివి పునః పొందాలవి ఉవ్విళ్లూరే మునలివారికీ 

ఆన క్రి కరమైన ఉపయోగం ఒకటి ఉన్నది. కొబ్బరినీళ్లను రోజూ (త్రాగితే 
“మొహంమీద ముడతలూ అవీ పోయి కళకళలాడే యవ్వనపు గులావీలు 

పూసాయి""ట | 

కోస్తాపాంతపు అందమైన చెట్లలో కొద్చిరి ఒకటి. బొంబాయి ద్వీపపు 

ఉ తరభాగంలోని వీధులలో కనపడే కొద్చిరిచెట్ల వరుసలు కన్నుల పండువుగా 

ఉంటాయి. 

1889 లో మనదేశానికి వచ్చిన జెసూట్ మతాచార్యుడు పా॥ ప్రీఫెక్స్ పారిప్ 

లోని తన సోదరుడికి (వ్రాసిన ఉత్తరంలో కొబ్బిరివి గురించి ఈ విధంగా 

(వాళాడు : “ఈ దేశంలో తాటి చెట్లువంటి చెల్లొకటి ఉంది. అది నూనెను, కల్లును, 

పాలను, త్రేనెవంటి చక్కెరను, వినిగర్ను ఇస్తుంది. శ్రాళ్లను పేనచానికి పనికి 

వచ్చే పీచుని స్తుంది. కుటీరాలను వర్షాలనుంచి రాపాడగల కప్పులు వేయడానికి 

దాని ఆకు లుపయోగపడతాయి. అది నంవత్సరం పొడవునా కాయలు కాస్తుంది. 

ఈ కాయ ఒక్కొక్కటి మవిషి తలకాయంత ఉంటుంది. దీనిలోని పీచు తీసివేస్తే 

అది రెండు పిడికిళ్ల సరిమాణంలో ఉంటుంది. ఈ కాయలోపల “బీర్” వంటి, 

ఆహ్లాదకర మైన పాపీయం ఉంటుంది, ఈ కాయలోపల తినడానిక బాగుండే 

“వదార్థం' ఉంటుంది. ామంలోని కమ్మరికి ఈ కాయల పెంకులే దొగుగా పనికి 

వస్తాయి. వర హంతాలలో నివసించేవారు ఓడలలో ఈ కాయలను గుట్టలు గుద్ద 

లుగా పోసి రవాణాచేస్తారు. ఈ చెట్టు ఆకులమిద ఉ త్రరాలు (వ్రాస్తారు. 'సౌలాల్లో 

వనిచేసేవారిని వాననుండి కాసాడేవి ఈ ఆకులగొడుగులే 1” 

[ఈ ఆధ్యాయం చివర ఇచ్చిన చితాలన్నీ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ పైని 

వారిచే (పచురితమయిన ఇ, నాటర్ (వాసన “ద పామ్స్ ఆఫ్ [బిటిష్ ఇండియా 

అండ్ సిలోన్” అన్న పు స్తకంనుండి అనుగ 3 పూర్వకంగా (గహించరిడినవి. ] 
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PELTOPHORUM PTEROCARPUM (00) Backer 

(Family: Caesalpiniaceae) 

_ఇంగ్లీమ వేర్లు : THE RUSTY SHIELD-BEARER; 

THE COPPER POD 

'ఏప్రిలు నెలాఖరున మన నగరపు వీధులలో పసుపు పచ్చటి పువ్వులతో కళకళ 
లాడుతూ వుంటాయి కొన్నిచెట్లు ఆ చెట్ల చుట్టూ నేలమీద పువ్వులు రాలి 

పసుప్ప తివాసీవి పరిచివుంటాయి. ఆ కాలంలో పూతమీద వుండేవి ఈచెట్లు 

మాతమే గనుక వీటి ఆందం కొట్రవచ్చినట్లు కనపడుతుంది. ఇవే కొండచింత 

చెట్లు. 

పేర్లు 
య 

కొండచింతయొక్క శాస్త్రీయనామము చాల మార్పులు చెందింది, దీనిని 

Peltophorum ferrugincum అని, వ్యవహరించేవారు దీవికే P. inerme. 

P. roxburghii, ౨, Pterocorpum అన్న శా స్త్రీయనామములూ వున్నాయి. దీని 

ఇంగ్లీషుపేరు దీవి కాస్త్రీయనామమునకు అనువాదం అన్నమాట, డాలువంటి దీవి 

పుష్ప కీల్మాగమునుబిట్టి “షీల్డ్ బేరర్ అన్న పేరు వచ్చింది. “ఫ్మెరూగినమ్” 

అనగా “రస్టీ' (త్రుప్పువంటి) అని అర్థము; ఇది కొండచింత మొగ్గల, పండ్ల 

రంగునుబిట్టి వచ్చిన పదము. ఈ చెట్టుయొక్క మరొక ఇంగ్లీ మ పేరయిన 

*కానర్ పార్” కూడా దీని కాయరంగు పాతబడిన రాగివలి వుండడం కారణంగా 

ఏర్పడింది, “టెరోకార్పమ్' అంతే “రెక్కలుగల ఫలములు గలది' అవి 

భావము. 

ఆదిమనివాసము 

సింహళము, దానికి దక్షీణంగా వున్న (పాంతం తూర్పున మలయా, ఆపే 

లియా ఉ త్రరభాగాలుఇవి కొండచింతయొక్క. ఆదిమనివానస్థలాలు. నవ 
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దేశంలోకి ఈ చెట్టు ఎప్పుడు వచ్చిందో కమగొందామని నేను చేపిన (ప్రయక్నాలు 
విఫలమయ్యాయి. 18 శతాబ్రారంభంనాటికి, మలక్కాస్ నుండి తెచ్చిన వి త్తనారి 

నుండి మొలిచిన చెట్లు కలకత్తా బొటానికల్ గార్డెన్స్లో పెరుగుతున్నాయి. 

టొంబాయిలోవి చెట్లనుగురించి 19 వ శతాబ్దంలో (ప్రచురింపదిడిన పుస్తకాలలో 
కొండచింత (పన కే లేదు. 50 నంవత్సరా౨ కాలంలో కొండచింత పశ్చిమభారత 

దేశమంతటా వ్యా వ్రచెంది (పజామోవనికి పాతమవడం చెప్పుకోదగిన 
విశేషం, 

వర్ణ న 

అన్ని పరిప్టికులూ అనుకూలంగా వుంటే కొండదింత 10-15 మీబక్స పొడ 

వున, వి_పరించిన కొమ్మలతో, దట్టంగా ఆకులతో గుబురుగా పెరుగుతుంది. వేన 
విలో ఇది చల్లటి నీడనివ్వగలదు. ఆ కారణంచేత నే దీనివి వీధుల (పక్కల నాటు 

తారు. కొండచింత ఆకురాల్చు చెట్టు. డిపెందికు జనవరి నెలలలో ఇది ఆకులు 
రాలు స్తుంది. ఆ వెంటనే చిగురించడం మొదలుపెడుతుంది. ఫిదివరి నెలాఖరుకు 

చెట్టంతా ఆకులతో నిండిపోతుంది. కొండచింతది భిన్నప(త్రము. 25 సెంటిమీటర్లు, 

లేక అంతకన్న పొడవుగల ఈ భిన్నషత్రం మధ్య కాడవుంటుంది; దాని కిరు 

వైపుల 5-15 జతల ఉపదళాలుంటా ము. ఒక్కొ_క్క- ఉపవళానికి 10-12 నెంటి 

మీటర్ల పొడవుగల చిన్నతొడిమె, 10-1! జతల పిల్లదళాలు వుంటాయి. ఈ 

పిల్లదళాలు గుబురుగా, మొదట (ప్రకాశవంతమైన ఆకుపచ్చ రంగులోను, ఆ 

తర్వాత ముదుూకు పచ్చరంగులోను వుంటాయి. ముమోక ఇవి బిరుసుగా 

వుంటాయి, ఇవి నిడివి వాటంగా, కొసను గుండ్రంగాగాని సొట్టపడిగాని వుంటాయి. 

ఫిదివరి నెలాఖరున పువ్వులు పూయడం మొదలుపెడతాయి. పిలు రెండవ 

వారంపాొటికి చెట్టంతా పువ్వులతో సింగారింపదిడి వుంటుంది. వర్షాకాలారంభందాక 

పూత వుంటూనే వుంటుంది. ఆకులు లేకుండావున్న కొమ్మల చివరి రెమ్మ లమీద 

మొదటి మొగ్గలు వస్తొయి, (తుష్పుపట్టినట్లున్న ఈ మొగ్గలు పెద్ద రెమ్మగు త్తులుగా 

(వేలాడుతుంటాయి. ఈ మొగ్గలపై నూగుంటుంది, మొగ్గలు వికసించగానే రోక్షక 

వ(తాలు మధ్యనుండి వెనక్కు. మడుచుకుంటాయి. అప్పుడివి చూడడానికి ఆకు 
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పచ్చగా వుంటాయి. ఆకర్షకదళాలు 25 మిల్లి మీటర్ల వెడల్పున కాంతివంత మైన 

పసుపురంగులో, రంపగరి ఆంచులతో మొదలువద్ద కొసదేరి, అంచున వెడల్పుగా 

వుంటాయి. కేసరములు పదిపుంటాయి; సన్నటి పోగుల చివర నారింజ పసుపు 

; రంగు పుప్పొడి తిత్తులుంటాయి; ఈ పోగులమొదళ్లు నూగు కలిగివుంటాయి. 

సన్నటి పోగువంటి కీలంచివర గుండ్రటి, ఆకుపచ్చటి కీలాాగం వుంటుంది. ఈ 

కీల్మాగం తిరగవేసిన డాలువలె (లేదా, గొడుగువలె) వుంటుంది. కాయలు 
మందంగా 5-10 సెంటిమీటర్లు పొడవున, 19-20 మిల్లి మీటర్ల వెడల్పున 

వుంటాయి. ఇవి పాతబడిన రాగి రంగులో, (తుప్పు పటినట్లున్న గోధుమ 

రంగులో) వుంటాయి. సంవత్సరం పొడవునా (ఆకులు లేనప్పుడు కూడా) 

కాయలు చెట్లామీదే పుంటాయి. అయితే ఇవి [క్రమంగా నల్లదిడిపోతాయి. 

పూత 

పూత ఫిబవరిలో మొదలుపెట్టి, జూన్ దాక సాగుతుంది. కొన్ని చెట్లు కాన్హ 

ఆలన్యంగా పూయడం మొదలు పెడతాయి: అటువంటిచెట్లు వర్షాకాల ఆర౦భం 

తర్వాత కూడా పువ్వులు పూస్తాయి. దొంబాయిలోని కొన్ని కొండచింత చెట్లు 

వర్షర్హు అంతంలో రెండవసారి పూయడం మొదలు పెడతాయి. ఈ పువ్వులు 

ఆక్షోదిరు నవందిరు నెలలంతా వుంటాయి. 

అరపర్ మర 

విరివిగా లభించే కొండచింత విత్తనాలను నాటి ఈ చెట్లను సులభంగా పెంచ 

వచ్చును. నారు మళ్ల ల్లోగాని పూలకుండీలలోగాని విత్తనాలు నాటాలి, మొలకెత్తిన 

మొక్కలు 1-2 మీటర్ల ఎత్తుకు పెరగగా నే వాటిని నేలలో నాటవచ్చును. వానలు. 

పడడం ఆరంభించగానే నాటడం మంచిది. 

కొండచింతను వీధులలో ఎర్రతురాయి లేక బాండుగతోబాటు నాటి పెంచు 
తారు. ఇవి రెండూ కూడా ఇంచుమించుగా కొండచింతతోబాకు పూతకు వస్తాయి. 

ఇట్లా నాటిన వీధులు వీటి పసుఫు, ఎరుపు, నారింజ ఎరుపు రంగుల పూవులు 

కొట్టిన దండలవలె మనోహరంగా వుంటాయి. 



29. అళోక 

POLYALTHIA LONGIFOLIA (Sonn) Thw. 

(Family : Annonaceact) 

ఇంగీవు పేర్లు: ASHOK ; INDIAN FIR; MAST TREE - 

“పొల్యాల్తియా లాంగిఫోలియాిను భారతీయ భాషలలో అళోపలవ్ ఆనీ, ఆకోక 

మనీ అంటారు. అయితే ఈ “ఆళోక' నామము పవిత్రవైనదిగా భావించదిడే 

‘Saraca Indica’ (దీనినే ‘Jonesia Asoka’ అనేవారు) కు కూడా వుండడం 

వలన కొంత గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. " 'పొల్యా ల్తియా'కే తెలుగుతో 

“జంబూల దేవదారు. అన్న పేరూ వుంది; 'నెట్టిలింగం' అన్న పేరూ వుంది. 

“పొల్యా ల్లియా' అన్నది (గ్రీకుభాష ఆధారంగా వచ్చినది, “పోలీ" అనగా “అనేక 

మెన' అనీ, “ఆల్లాయ్నో” అనగా “నివారించు, ఉసశమింపజేయు' ఆనీ, 'లాంగి 

ధోలియా” అనగా 'పొడుగాటి ఆకులు గలది” అనీ అర్దము. 

ఆదిమ నివాసము : ఉపయోగములు 

ఈ “అళో5క' (జంబూల దేవదారు) చెట్లు దక్షిణభారత దేశానికీ సింహాళానికీ 

చెందినది. బొంబాయిలో ఇది వంద సంవత్సరాలనుండీ పెరుగుతూంది. భారత 

దేశంలో చాలచోట్ల దీనిని అసలు అళోక వృక్షానికి తర్వాత అతి పవిత్ర మైనదిగా 

భావిస్తారు ; దేవాలయాల దగ్గర నాటుతారు. దీని ఆకులను గుమ్మాలకు తోర 

1. రామాయణంలో చెప్పినట్లు సీత కూర్చుని ఏడ్చినది (అళోకవృక్షము) 58౯261 - 

indica (క్రంద దీనినే లషింగ్ టన్ ‘Heart-ease tree of Mahabharatha'eస, Sorrow- 

less tree’ అనీ వర్తి ంచాడు, “పొల్యా ల్రియాలాంగిఫోలియా'ను అళోకచక్రవ ర్తి ఎక్కు 

వగా నాటించినందున దావికి “అశోక” మనే పేరు స్థిరపడింది. స్పష్షత నిమి త్తం *“పొల్యా 
శ్రీయా లాంగిఫోలియా'ను _ 'జందూల దేవదారు' అన్న పేరుతో వ్యవహరించడం 
సేలేమో। _ అను॥ 



పటము. 10. వెర్రిపప 

(చూడు : పుట 78) 



పటము. 23. అళోకము 

(చూడు వ పుటి 100) 
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జాలుగా కడుతారు. దీని చెక్క కేలికగా వుంటుంది; ఈ చెక్కతో “డమ్ము"లు 

చేసారు. ఈ చెట్టు పండ్లను పక్షులూ కోతులూ తింటాయి ; కరువుకాలంలో మను 

మ్యలూ తింటారు. 

వరన 

కీవిగా వుండే ఈ సతత హరిత వృక్షము, అనుకూల పరిస్పితులలో 15 

మీటర్లు, అంతకన్న ఎక్కువ ఎత్తుకు పెరుగుతుంది. ముదురాకులు బిరుసుగా 
వుంటాయి. ఆకులు సన్నటి బల్లిపు కొసవలె, నూగులేక, ఇరువై పుల తళతళ 

లాడుతూ వుంటాయి. అంచులు నొక్కు లతో వుంటాయి. మధ్య ఈనె బలిష్టంగా 

ఆకు మొదలునుండి కొసదాక ఉంటుంది, ఈ మధ్య ఈనె కిరువై పుల కనపడీ 

కనపడకుండా 20-90 జతల పిల్ల ఈనెలు ఐ మూలగా వుంటాయి. ఆకుల 

ఆకారము, అవి [క్రిందికి వాలి వుండడమూ - ఈ రెండు కారణాలబిట్టి “ఆకోక' 

(జంబూల దేవదారు చెట్లు యొక్క ఆదిమ నివాసస్థలము అధిక వర్షపాత పాంత 

' మయివుంటుందని ఊహించవచ్చును. నున్నగా, వాలివుండే ఈ ఆకులు వానే 

వీరుని సులభంగా (క్రిందికి కార్చివేస్తాయి. 5-6 పువ్వులు కలిసి గు_త్తిగా పూస్తాయి. 

ఒకొ-క్క_ పూతొడిమె 2-5 "సెంటి మీటర్ల పొడవున వుంటుంది. రక్షకపత్రాలు 

ముక్కోణాకారంగా, విస్తరించివుంటాయి. ఇవి ఆకర్షక పత్రాలతో పోల్చితే 

చాల చిన్నవిగా, 6 మిల్లి మీటర్లకు మించని పొడవున వుంటాయి. ఆకర్షక పత్రాలు 

2.5 సెంటిమీటర్లు లేక అంతకన్న ఎక్కువ పొడవున, 6 మిల్లి మీటర్ల వెడల్పున 

వుంటాయి. ఇవి ఆకుపచ్చగా, విస్తరించి వుంటాయి. కాయలు [1 మిల్లి మీటర్ల 

పొడవున 6 మిల్లిమీటర్ల వ్యాసంతో వుంటాయి. ఇవి కాయలుగా వుండగా ఆకు 
పచ్చగాను, పండినాక ధూమైవర్హంలోను వుంటాయి. పండ్లు | క్రిక్కిరిపివున్న 

గుత్తిగా (వేలాడుతుంటాయి. ఈ చెట్టు ఫి దివరిలో పూలు పూస్తుంది; ఆగస్టు 

'పెపైందిరులో దీని కాయలు పండుతాయి. 

"పెంపకము 

అశోక (జందూల దేవదారు) ఆకులు ఇచ్చే సీడకోనమే దానిని వీధుల 

వెందిడి పెంచుతారు. దీని పువ్వులు గావి కాయలు గాని చెప్పుకోదగినవి కావు. 
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ఈ చెట్టు నిదానంగా పెరుగుతుంది; అంటే దీని చెక్క గట్టిగా వుంటుంది ; ఇడి 

వానకు గాలికి తట్టుకుని విలదిడగలదు. గింజలలోని అంకురణళ క్రీ ఎక్కువ 

కౌలం నిలిచివుండదు. కనుక తాజా విత్తనాలనే నాటాలి. నారు పోసి పెంచితే 

ఇది సరిగా పెరగదు. కనుక దీని విత్తనాలను తిన్నగా చెట్టు ఎక్కడ పెరగాలో 

అక్కడ నాటడం మంచిది. లేదా బుటలలో వి త్తి, శ్రదగా పెంచి, ఆ మొక్కల 
అ టీ అ 

వేళ కెటి దెబ్బ తగలకుండా జాగ తగా నాటవచ్చును. 
ణి అ U ది 

ఒక రకపు అళోక (జంబూల దేవదారు) చెట్టును ఇటీవల _వీధులవెంబడి 

ఎక్కు_వగా పెంచుతున్నారు. ఈ చెట్టు కొమ్మలు ఎక్కువగా వి స్తరించక (పధాన 

కారడాన్ని అంటి పెట్టుకుని వుండడం వలన ఇది చూడడానికి చక్కగా, గోపురంలా 

వుంటుంది. దీనిని తోటలలో, బాటల అంచులలో నాటి పెంచుతారు. ఇది ద&ీణ 

యూరప్తకు చెందిన “ఎవర్లాస్తింగ్ స్మిపస్' కన్న అందంగా వుంటుంది. 

30. పుతజీవిక 

PUTRANJIVA ROXBURGHII Wall. 

(Family : Euphorbiaceae) 

ఇంగ్లీము వేడు : PUTRANJIVA 

పుతజీవిక చెట్టుకే - మహాప్యుతజీవి, కుదురుజీవి, కుదురు, వేకు, 
వేకల, యారాల - అన్న పేర్లున్నాయి. 

“పుత్రి అనగా కొడుకు; “జీవి అనగా ప్రాణము. మృదాసుకు చెందిన 

డాక్టర్ బెరీ, ప్పుత్రజీవిక కాయలను అక్కడ బజారులో అమ్ముతారని (వాళొడు, 

ఆ కాయలను దండగా గుచ్చి తలిదం్యడులు తమ పిల్లల మెడలలో వేస్తారనీ, 
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అట్లా వేస్తే వారు ఆరోగ్యంగా వుంటారని నమ్ముతారనీ కూడా ఆయన 

(బ్రాశాడు.”” అంటూ రాక్స్దిర్ల్ తన “ఫ్లోరా ఇండికా” (182) లో చెప్పాడు. 

“రాక్స్ దిగ అన్నది కలకత్తా బొటానికల్ గా రన్స్ యొక్క మొదటి సూవ 

రించెండెంట్ అయిన విలియం రాక్స్బర్లీ గౌరవార్థం పెట్టిన పేరు. 

వ్యాప్తి 
దిగువ హిమాలయ (పాంతంనుండి ద్వీపకల్ప (పాంతందాక యావద్భారతము 

నందూ, పింహళమునందూ ప్పుత్రజీవిక వ్యాప్తి చెందింది. పడమటి కనుమల 

కొవ్ని (పాంతాలలో మరీ అధిక సంఖ్యలో కాకపోయినా, ఎక్కువగానే కనపడు 

తుంది. భారతదేశంలో చాలచోట్ల పీధులపక్క-ల పెంచబడుతూంది. కలక త్తాలోని 

బొటానికల్ గార్డెన్స్లో ప్యుతజీవికచెట్ల వరుసవున్న బాట చాల సుందరంగా 

వుంటుంది. 

వర్ణన 

అనుకూల పరిస్థితులలో పృతజీవిక ః నిటారుగా 25 మీటర్ల ఎత్తుదాక పెరుగు: 

తుంది. డీని పు (గుబురు) బాగా ఏ స్తరించి వుంటుంది, లేత కొమ్మ లమీద 

నూగుంటుంది, కాని మిగతా చెట్టంతా రోమహీనమై నున్నగా వుంటుంది. ఆకు 

తోలువలె, తళతళలాడుతుంటుంది : బల్లెపు మొన ఆకారంలో, అంచున నొక్కు 

అతో లేతాకుప!: చె రంగులో వుంటుంది. ముదురాకుల రంగు ముదిరి, మెరుపు 

హెచ్చుతుంది. దీని పువ్వులు చాల చిన్నవి. ఏక లింగకములు (అనగా ఆడ, 

మగ పుష్పాలు వేర్వేరు చెట్లపై వుంటాయి.) ఇవి పసుపు రంగులో వుంటాయి. 

కాని పువ్వులు మరీ చిన్నవి కావడంవలన ఈ రంగు దృష్టి నాకర్షించదు. దీవి 

పండు లొపల గట్టి గింజ వుంటుంది. పండు అండాకారంలో !05- 20 మిల్లి మిటర్ల 

పొడవున వుంటుంది. దీని చెక్క గట్టిగా వుంటుంది ; దీనివి వ్యడంగపు పనులకు 

వాడుతారు. 

ఉపయోగములు 

చక్కని నీడనిచ్చే ఈ చెట్టును మన దేశమంతటనూ, ఇతర ఉష్ణమండల 

(ప్రాంతాలలోనూ వీధుల (పక్కల పెంచుతారు. దీని ఆకులను జలుబు. రొంపకు 
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మందుగా వాడుతారు. వృత్రజీవిక విత్తనాలనుండి తీసిన నూనె దీపాలకు వాడు 
తారు. ఆకుల నప్పుడప్పుడూ పళుగానంగా వాడుతారు. 

ఇది పిల్లలకు “దిష్టి” తగలకుండా కాపాడుతుందని నమ్ముతారు. దీని కాయలతో 

చేపిన మాలలను ఫకీర్లు, పిల్లలు ధరిస్తారు. ఈ మాలలు ధరించిన వారి కెట్టి 
కీడూ కలగదవి విశ్వసిస్తారు. ఇది విజమెనా కాకపోయినా పుత్రజీవిక చాల 
అందమైన చెటు. ఇది వేనవిలో చల్లటి నీడవి స్తుంది. 

81. బూపి 

SCHLEICHERA OLEOSA (Lour) Oken. 

(Family: Sapindaceae). 

కాంగ్లీవు వేర్లు : KUSIM; GUMLAC TREE; HONEY TREE. 

బూపికి అనేక నామాంతరాలున్నాయి. ఆవి పొసుకు, పుష్క, కాగదెపొనుకు, 

కుసుమ, కోసెంగి, పుల్లకాయ, పాప్పర్షి, రోతంగ, పులునురామరజాతి, 

.కొడలిపులుసు, మడకపులుసు లక్కు చెట్టు, మావిటవిటికి. 

“షషిరా' అన్న గణనామము జె. సి. ష్లిషర్ అన్న ప్విస్ వృతీళౌ స్రజ్ల్ఞారి కావ 

కార్డం నిర్ణ యించదిడింది. “ఓలియోసా' అనగా “'నూనెకలది' అని అర్థం; ఇది 

బూవీ విత్తనాలనుండి తీసే నూనెనుదిట్టి వచ్చినది. పాత పుస్తకాలలో బూవివి 

‘Schleichera trijuga willd’ అన్న శా స్రీయనామంతో వ్యవహరించేవారు, 

“(త్రిజాగా” అనగా మూడు జతలు అవి అర్థం; ఇది దీని ఆకులోని మూడు జతల 

ఉపదళాలను సూచిస్తుంది. 

వా 
బూసి హొమాలయ పాద(శ్రేణీనుండి దక్షీణాన సింహళందాక వ్యాపించివుంది. 

వడమటికమమలలో ఇది అధికంగా కానవస్తుంది, మధ్య భారత దేశమందలి 
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ఆకురాల్చు చెట్లకూడా వున్న అడవులలో, తూర్పున బ్మానుండి జావా టిమోకల 
దాక బూసి పెరుగుతుంది. మనదేశపు అడవులు చాల వాటిలో బూనీ ఒక ముఖ్య 

మైన చెట్లు. దీని లేతాకులు మెరుస్తున్న ఎరుపు రంగులో వుంటాయి; ఆకారణం 
చేత ౪5 ఏ ఆడవిలోనయినా సరే చూపరుల దృష్టి నిస్తే ఆకట్టుకుంటుంది. ముదు 

రాకులు ధ్యూమవర్షంలోకి మారి, చివరకు ఆకుపచ్చగా అవుతాయి. డిసెంబరులో 

ఆకులు పసుపుబారి రాలిపోతాయి. ముఖ్యంగా మధ్య భారతదేశంలో దీనిని వీధుల 

(పక్కల నాటుతారు. 

వర్ణన 

10-15 మీటర్లు లేక అంతకన్న ఎక్కువ ఎత్తుకు పెరిగే ఈ చెట్టు ఆకులు రాలు 

స్తుంది. ఆకు భిన్నష్మతముగా వుంటుంది. (పధానవృంతాన్ కిటూ ఆటూ 2=4 జతల 

ఉపదళాలుంటాయి. ఉపదళాలు పొడవుగా సాగివుంటాయి. (క్రింది జత చిన్నదిగా, 

పెజత అంతకు రెండు లేక మూడురెట్లు పెద్దదిగా వుంటాయి. పసుపుపువ్వులు 

కొమ్మలచివర ఆకుల పంగలలో అనేక నిడివి కంకులలో పూస్తాయి. పండు సాగ 

దీసినట్లు, గట్టిముళ్ల తో వుంటుంది. పండులో పుచ్చములతో కప్పదిడిన గింజలు 

1-2 వుంటాయి. 

ఉపయోగములు 

లక్కనిచ్చే భారత దేశపు చెట్లన్నిటిలో బూసి చాల ముఖ్యమైనది. దీనినుండి 

లభించే లక్క_కు మంచి గిరాకీవుంది. బూసిచెక్క గట్టిగా వుంటుంది. మన్ను 

తుంది. ఈ చెక్కతో రోకళ్లు తయారుచేస్తారు. నూనె మిల్లులలో, పంచదార 
మిల్లులలో ఈ చెక్క. నుపయోగిస్తారు. దీని వి త్రనాలనుండి తీపిన నూనె వంటకు, 

సబ్బులతయారీకి, శిరోజాలంకరణకూ వాడుతారు. లేత బూసికాయలను ఊరబెడ 

తారు. బూసిపండ్లలోని గింజలమీదవున్న తెల్లటి పదార్దం ఆమ్లరుచికలిగి, ఎండా 
కాలంలో తినడానికి చల్లగా బాగుంటుంది. లేతాకులూ, పువ్వులూ వేసవి ఆగం 

భంలో వస్తాయి. పూత మీద వున్న బూసిచెట్టును ఎన్నో పుమగులు, ముఖ్యంగా 

తేనెటీగలు ఆ(శయిస్తాయి. అడవిలో నేను సరీషీంచి చూడగా “ముళ్లు” వున్న 
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వండ్లలోపల ఖాళీగావుంది; అనగా గుజ్జును విత్తనాలతోనహా తినివేశాయన్న 
మాట. కనుక అసలు ఆ “ముళ్ల” వంటివి ఈ పురుగుల ఫలితంగానే ఏర్పడు 
తున్నాయి అని భావించవచ్చునేమో! ఫిబ్రవరి మార్చి నెలలలో బూసిచెట్టు 
బూరుగుచెట్టంత అందంగా కనపడుతుంది. బూరుగచెట్టుకు పుప్వులు అందం. 

82. బాండుగ 

SPATHODEA CAMPANULATA Beauv. 

Family : Bignoniaceae 

టంగ్లీమ వేర్లు : THE TULIP TREE; SCARLET-BELL; 

FOUNTAIN TREE ; SQUIRT TREE 

బాండుగకే పాతది, పాతదీవ, ఉడ్డ, వోడి అన్న పేర్లున్నాయి. దీని ఇంగ్లీషు 

చీర్లన్నీ కూడా దీనియొక్క ఒక్కొక్క- గుణాన్ని సూచిస్తాయి. దీని సింధూర 

వర్ణపు పువ్వులను బల్లి, వాటి ఆకారాన్నిబిట్టి “స్కార్లెట్ బెల్" అన్న పేరు 

వచ్చింది. దీని మొగ్గలను నొక్కితే వచ్చే నీటి ధారనుబట్టి “ఫౌంటెన్ టీ” 

అనీ, “స్కల్వార్త్ (టీ అనీ పిలువదిడుతుంది. దీని పువ్వులకూ అసలు “టులిప్” 

పుప్వులకూ వున్న పోలికలనుబిట్టి _ దీనికీ “టులిప్ టీ” అన్న నామము 

ఏర్చడింది. 

దీని రక్షకప తావ? గరిటవలె వుండడంబట్రి “స్పేత్లోడియా' అన్న పేరు, దీని 

వువ్వుల ఆకారందిట్టి “కంపాన్యులాటా' (గంటను పోలింది) అన్న పేరు వచ్చాయి. 

బాండుగ మన దేశంలోకి ఎప్పుడు వచ్చినదీ స్పష్టంగా తెలియదు. కాని ఆది 

ఆఫికాలోని అంగోలానుండి సింహశళానికి 1879 లో వచ్చింది. ఆ తర్వాత నే 
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వాండుగ మన దేశంలోకి వచ్చివుండాలి. ఆ(ఫికొకు చెందిన బాండుగ ఇప్పుడు 

(ప్రవంచమంతా వ్యా ప్తి చెందింది. గత శతాద్దింలో మన దేశంలోకి (ప్రవేశ పెట్టిన 
అందమైన చెట్లలో బాండుగ ఒకటి. దారడుగ “బిగ్ నోవి యేసీ' కుటుంబానికి 

చెందినది; ఈ కుటుంబానికి చెందిన ఎన్నో చెట్లు, తీగలు. ఆత్యాకర్షణీయంగా 
వుంటాయి. అయితే, బాండుగ పూనా, బెంగుళూరు వంటి “పొడి” వాతావరణం 

గల నగరాలలో విరియబూచినంతగా బొంబాయివంటి కోస్తా (పాంత నగరాలలో 

'పూయదు. పూనా, బెంగుళూరు మొదలైన నగరాలలో బాండుగను వీధుల 
(పక్కల విరివిగా నాటుతారు, నిటారైన ఈ చెట్లు పైభాగమంతా ఎన్నో నెలల 

బాటు పువ్వులతో విండి కళకళలాడుతూ వుంటుంది. 

వరన 

బొంబాయిలో మాతం బాండుగ సతతహరితంగా వుంటుంది. ఆర్షరిత 

తక్కువగా గల (ప్రాంతాలలో ఇది వేసవిలో కొన్ని రోజులపాటు ఆకులన్నీ 
రాల్చి బోసిగా వుంటుంది. దీని చెక్కు మెత్తటి దవుటచేత పెద్దగా గాలి వీ స్తే 
ఇది పడిపోగలదు. బాంకుగది భిన్నపతము. ఈ భిన్న ప్యతపు ఉపదళాలు 

చూడడానికి ఆకులవలి వుంటాయి; ముమరాకు పచ్చరంగులో వుంటాయి. 
ఈ కారణంచేత  పూతలేని వాండుగచెట్లు చూడడానికి మందకొడిగా 
వుంటుంది. (పతీ భిన్నప్యతంలోనూ 4-8 జతల ఉపదళములూ, చివర ఒక 
ఉపదళమూ వుంటాయి. ఆకులు ఎదురెదురుగా పుంటాయి. ఆకు తొడిమెల మొదకళ్ల 

వద్ద (గంథులుంటాయి. శీతాకాలంలో పూల మొగ్గలు వస్తాయి. ఇవి చూడచక్కని 
ఆలివ్ ఆకుపచ్చ (పసుపు నలుపు కలిపిన రంగులో ముభ్మల్వలె మెత్తగా 
వుంటాయి. ఈ మొగ్గలు కొమ్మల చివర గుత్తులు గుత్తులుగా వస్తాయి, గు త్రీలో 
వెలుపల వున్న మొగ్గలు పెద్దవిగా, లోపలివి చిన్నవిగా ఈవిధంగా ఈ మొగ్గలు 
వివిధ దశలలో వివిధ పరిమాణాలలో వుంటాయి. ఇట్లా (వతికొమ్మ శిఖరాన 
మొగ్గలు విరివిగా వుండడంవలన చెట్టుమీద పువ్వులు చాలకాలం విలిచి 
వుంటాయి. 

రక్షక వ్యతావళి ఆలివ్ ఆకుపచ్చరంగులో వుంటుంది. రక్షక ప్యతాలొండొంటి 
మధ్య, వాటి అందులందూ నస్ఫుటంగావున్న 'రేఖలనుఐట్ర్ వాటివి విడివిడిగా 
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పోల్చుకోవలపిండేగాని చూడడానికి అవన్నీ కలిసిపోయి వుంటాయి. ఆకర్షక 

ప్యత్రాలూ ఇట్లాగే ఓకదానితో ఒకటి కలిసి పెచివరమాతమే విడివిడిగా" 
వుంటాయి, ఆకర్షక పత్రావళి క్రింద గొట్టంలావుండి, దానిపైన కాస్త వంకరగా 

వున్న గంట ఆకారంలో వుంటుంది. రక్షక ష్మతావళి పై అంచు 'నున్నగాగావి 

నొక్కు లతోగాని వుంటుంది. 

మొత్తం పువ్వంతా కలిపి ముద్ద సింధూరప్ప రంగులో పుంటుంది. జ్మాగ త్తగా 

చూ స్తే పువ్వు దిగువభాగం లేత నారింజ ఎరుపుకంగులో, మధ్యభాగమంతా. 
నింధూరవర్గంలో, పై అంచు పసుపురంగులో పుంటాయి. కేసరములు నాలుగు 

వుంటాయి ఇవి ఆకర్షక పఠావళి అందునుండి బమలుదేకుతున్నట్లున్న లావాటి 

ఫోగులమీద వుంటాయి. కీలమూ లావుగా, రకకబతావళికన్న పొడుగ్గా 

వుంటుంది. 

దాని స్వదేశంలోను, మనదేశపు ఉష్ణ ప్రాంతాలలోను బాండుగచెట్టు కాయలు. 

| కాస్తుంది. ఈ కాయ గట్టిగా, కూచిగా, పొడుగ్గా వుంటుంది. కమలతో తేల రెక్క 

తన్న గింజలు చాల పంత! కాని బొందాయిలో నేనెప్పుడూ ఈ కాయలను 

చూడలేగు. ఇట్లా కొన్నిచోట్ల కాయలు కనపడకపోవడంనలన దీని పెంపకం ఒక 

సమస్యగా తయారవుతుంది. ఆయితే బాండుగ చెట్టుకు బోలెడు వేరుపిలకలు పుడ 

తాయి; ఈ వేరుపిలకలద్వారా దీని (ప్రవర్ణనం కొనసాగిస్తారు, 

పూత 

ఉష్ప్టమండల (పాంతమయిన ఆఫ్రికాలో బాండుగ సెపైందిరు- మే నెలల మధ్య 

పూస్తుంది. టొంబాయిలోనయితే శీతకాలనుంతా ఇది పూతమీద వుంటుంది; వేసవి 

పూర్వభాగంలోనూ పువ్వులుంటాయి; ఒక్కొక్కసారి వానకాలం తర్వాత కూడా 
పువ్వులు కనుపిస్తాయి. 

బాండుగ సముద్రమట్టానికి 1500 మీటర్ల ఎత్తువరకు పెరుగుతుంది. అయితే 
నము[ద్రమట్టాన బాగా పెరగుతుంది. వీధులవెందిడి పెంచడానికిది చాల అనువై 

వది. సీరు బాగా వడిపే నేలలో నాటినట్ల యికే బాండుగ ఏపుగా పెరిగి కోభాయ 

మానంగా వుంటుంది, 



93. చింత 

TAMARINDUS INDICA Linn, 

Family : Caesalpiniaceae 

ఇంగ్రీవు పేడ్ : THE TAMARIND TREE 

చింతను ఆంగ్లంలో “పేమరిండ్' ఆంటారు. ఈపదం “తమార్-=ఎ-హింద్” 

ఆన్న పర్షియన్ పేరుకు రూపాంతరము. ఆ పర్షియన్ పేరుకు “భారత దేశవు 

ఖర్హూరిము" అని భావము. 'ఇండికాొ' అన్న జాతి నామం ఈ చెట్టు భారత దేశానికి 

చెందినదన్న వుద్ధేశంలో పెట్టబడింది. కొని చింత ఆ(ఫికాకు చెందినదని ఇప్పుడు 

భావిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు చింత ఉష్ణమండల దేశాలు పెక్కి0ట 

పెరుగుతుంది. 

వర్ణ న 

సతత హరిత మెన చింత చెట్టు అందంగా వుంటుండి; పెద్దగా "పెరుగుతుంది. 

చిన్నప్పుడు చింత్మమాను నిటారుగా చూడ చక్కగా వుంటుంది. ఆయితే సాధార 

ణంగా అశ్రద్ద కారణంగా పెరిగినకొద్దీ వంకర టింకరగా, లావుగా వికారంగా 

పెరుగుతుంది. చింత యొక్క భిన్నషత్రంలో అనేక ఉపదళాలుంటాయి. చింత 

కాభోపశాఖలుగా విస్తరిల్లి ఏపుగా పెరిగి దట్టమైన, ఆహ్లాదకరమైన నీడనిస్తుంది. 
లేతాకులు ఆకుపచ్చగా మెరు స్తున్నట్లుంటాయి. ముదిరాక వీటి మెరుపు తగ్గుతుంది 

కావి చూడడావికి బాగుంటాయి. పువ్వులు చిన్నవిగా వుంటాయి. ఇవి వదులుగా 

వున్న గుత్తులలో పూస్తాయి. ఈ గుత్తులు ఆకులలో కలిసిపోయి వుంటాయి. 

ఆకర్ష కపత్రాలు పసుపు ఎరుపురంగులలో వుంటాయి. ఆకర్ష కప త్రాలు మూడ 

మామూలుగా వుంటాయి; రెండేమో సన్నగా పోగుల్లా వుంటాయి. చింత చెట్టు 

విపరీతంగా పూస్తుంది. పూతకాలంలో చెట్టుకీందంతా పువ్వుల రేకులతో కప్పబడి 

వుంటుంది. చింతకాయ వంకరగా, ఎగుడుదిగుడుగా ఉవ్పివుంటుంది, గోధుమ 
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రంగులో వున్న ఈకాయలో పీచుగా వున్న గుజ్జా గుజ్జా మధ్య గింజలూ 

వుంటాయి. 

వ్యాప్తి * ఉపయోగములు 

అదిసీనియా, మధ్య ఆఫికాలనుండీ చింత మనదేశావికి వచ్చింది. అయికే ఈ 

రావడం అన్నది చాలా శతాద్దాల్బక్రింద జరిగింది. కనుకనే మనకు ఈ విషయాన్ని 
గురించిన సాక్షాధారాలేమీ లేవు: వీధులవెంబడి చింతచెట్ల ను పెంచుతారు. అడవు 

లలో చిన్నచిన్న చింతతోపులు కనుపిస్తాయి. కాని అట్లా వన్యష్టితిలో వున్న 
చింత చెట్లను చూచి, చింత మనదేశానికి చెందినదని [భమ పడరాదు. మామూ 

లగా పాడుపడిన, నిర్ణనమెన (గ్రామాలే చింతతోపులుగా తయారవుతాయి. చింక 

మన దేశమంతటా పెరుగుతుంది; అయితే ఉత్తరాదిన పంజాబులోను చింత 
చెట్టు పూయదు; కొయదు. 

చింతాకులలో ఆమ్లంపాలు ఎక్కువ; ఆ కారణంచేత సాధారణంగా చింత చెట్టు 

నీడకు ఏమొక్కలూ పెరగవు; ఇందువలన చింతచెట్టు చాల చెడ్డదన్న నమ్మకం 
కొన్నిపాంతాలలో వుంది. చింఠచెటుమీద దెయ్యాలూ అవీ నివపిసాయనీ, చింత 

చెట్టుకింద నివపించేవారివి అవి పీడిస్తాయనీ భయపడుతాతు, అందుచేత చింత 
చెట్టుక్రింద పండుకోరు. 

వీధులపక్కన చింత చెట్లు ఆందంగా వుంటాయి. తమిళనాడులో, ముఖ్యంగా 

కోయంబత్తూర్ ప్రాంతంలో చింత చెట్లు వరుసలున్న రోడ్తు ఎన్నో వున్నాయి 

ఇట్టి రోడ్లన్నీ చూడడానికి బాగుంటాయి. చింతకర చాల గట్టిగా వుంటుంది. 

దీనితో రోకళ్లు మొదలై నవి చేస్తారు. చింతపండును వంటలో వాడుతారు. దీనికి 

బాగా గిరాకీవుంది. ఇది పుల్లగా వుంటుంది. కరువుకాలంలో చింతగింజలను 

తింటారు. చింతగింజలను పొడిచేసి, దింకతోబాటు కలిపి వుడికించితే, ఆది 

కర్రను అతికించడావికి పవికివస్తుందంటారు. చింతచిగురుని వంటలో ఉపయో 

గిస్తారు, చింతచెట్టులోని వివిధ భాగాలకు బౌషధీ గుణాలున్నాయంటారు, 
నేను యువకుడిగా వుండగా భారత దేశావికి వచ్చాను. నేను కొన్ని ఇ త్తడితో 

చేపిన వాద్యాలను శభంచేయవలనిరాగా, ఆపని ఎట్లా చేయడమని ఓ మిత్రుడిది 
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అడిగాను. అశడు వంటవాడినుండి చింతపండు పిప్పిని తీసుకువి, దానితో ఆ 
వాద్యాలను రుద్ది, కడిగి, ఆరబెట్టమని చెప్పాడు. నేను అట్లా చేశాను. ఆ ఇత్తడి 
వాద్యాలు తళతళ మెరవసాగాయి. అప్పుడు నేను వంటవాడికి చింతపండుతో పనే 
మిటవి ఆడిగాను; చింతపండు వంటలోకి పనికివస్తుందని చెప్పాడు. చింతపండు 

కలిపిన వంటకాలను తినేవారి నోరూ, ఆన్నవాహికా, జీర్తకోశమూ ఎంత తళతళ 
లాడుతుంటాయో అనుకుని నవ్వుకున్నాను, ఆ తర్వాత క్రమంగా నేను ఆ వంట 

కాల రుచి నెరిగి వాటి విషంగా తినసాగాను. 

1658 లో జాకోబ్ బోంటియస్ అన్నతడు జావాలోని మొక్కలగురించి 

(వాపిన పున్తకంలో చింతపండు ఉపయోగంగురించి ఈవిధంగా (వ్రాశాడు: 
““మేమిక్క_డ రోజూ ఒక పానీయం (తాగుతున్నాము. దానిని చింతపండు, పంచ 

దారలతో తయారుచేస్తారు. ఒక పెద్ద పాత్రలో 80 “జగ్” అ నదినీరు పోస్తారు. 
ఆ నీటిలో 2 పౌండ్ల జావా నల్లచక్కైర, 2 బాన్సుల చింతపండు, రెండు కోపిన 
విమ్మపండ్తు వేస్తారు. వీటన్నిటిని బాగా పిసికి, కలయబెడతారు. అప్పుడా పాతను 

24 గంటలసేపు నీడలో వుంచుతారు. అప్పుడు ఇవవ్నీ కలిపి ఆపాతలో పులిపి, 
కుతకుత పుడుకుతాయి! ఈ పాతను పొయ్యిమీద కెక్కి_౦చితే ఆప్పుడు మడ్డి 

ఆంతా పైకి తేలుతుంది. ఈ పానీయం చాల రుచికరంగా, డచ్చిబీర్వలె 
వుంటుంది. ఈ వేడిదేశంలో ఈ పానీయం ఆరోగ్యానికి చాల మంచిది. నన్ను 

గనుక డచ్చిలీరా. ఈ పాసీయమా అని అడిగితే ఈ పానీయమే ఇమ్మంటాను.'” 



84. "టేకు 

TECTONA GRANDIS Linn F. 

Family : Verbenaceae 

ఇంగ్రీ పు పేడ న THE TEAK TREE 

"పేకయొక్క శాస్త్రీయ నామమైన “టెక్టోనా (గాండిస్' అన్నదానిలోని=' టెక్టోనా” 

(గ్రీకు పదమైన “పెక్షాన్' (వడ్రంగి నుండి నచ్చినదవి బెంథాల్ అంటాడు. 

“గాండిస్' అనగా “పెద్దది” అని తాత్పర్యము, ఇది "టకు చెట్టుయొక్క_ పలిమా 

ణాన్ని సూచిస్తుంది. 

వ్యా 
భారత దేశము, బర్మా-జావాలు, వాటి మధ్యవున్న ప్రాంతాలు__ఇవి కేకు చెట్టు 

యొక్క జన్మస్థలాలు. భారత దేశంలో ఉ త్తరాదిని రొజస్టాన్ లోని ఆరావళి కొండల 

. మండి తూర్పున రూవ్వీ జిల్లా దాకామ, ఆగ్నేయగిశను మహానది దాకాను ఒక గీత 

గీ ప్లే ఆ గీతకు దక్షిణానే టేకు పెరుగుతుంది. ఇది (ప్రకృతి పిద్దమైన సరిహద్దు. 
ఓక 1680 లో పింహళంలోకి (పవేశించింది. సౌరాష్ట్రలోని గిర్ అడవులలో 

“పీకు చాలకాలంనుండి పెంచబడుతుంది. బర్మా కేకును ఉ త్రమమైనదానిగా పరిగ 

ణీసారు. మన దేశంలో ఉత్తర కనరానుండి, డాంగ్స్ ఆడవులనుండి మేలిరకపు 

"పీకు లభ్యమవుతుంది. అక్కడక్కడా నగర వీధులలో టేకు కనబడుతుంది. 
కావి వేసవిలో ఆకులు లేకుండా, చూడడానికి కూడా వికృతంగా వుంటుందన్న 

కారణంచేత “చీకు చెట్లను సాధారణంగా బాటల (పక్కన పెంచరు. 

వరన 
అ 

"చీకుచెట్టు ఆకురాల్పు జాతికి చెందినది. ఇది చాల ఎత్తుగా పెరుగుతుంది. 

డాంగ్స్, ఉత్తర కనరాలలో 80 మీటర్ల ఎత్తుకు పెరిగిన పేకుచెట్లను నేను 
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చూచాను. భారతదేశంలో కొన్నిచోట్ల, దిర్మాలోను 60 మీటర్లు లేక అంతకన్న 

ఎక్కువ ఎత్తుకు "పేకుచెట్లు పెరిగిన సందర్భాలున్నాయి. లేతకొమ్మలు చచ్చవుక 

ముగా (నాలుగు. పలకలుగ్యా నూగు కరిగి పుంటాయి. ఆకులు ఎదురెదురుగా 

వుంటాయి. ఆకుల పొడవు 80-40 సెంటిమీటర్లు, వెడల్పు 15-30 సెంటిమీటర్లు 

వుంటాయి. చిన్న మొక్కల ఆకులయితే పెద్దవిగా, చిన్న గొడుగంత పరిమా 

ణంలో వుంటాయి. కాయలు 105 మిల్లి మీటర్ల వెడల్పున మెత్తగా వుంటాయి. 

ఈ రాయమీద దాని పుష్పంయొక్క రత్షకపత్రావళి అట్లాగే వుంటుంది. ఆకులు 

గరుకుగా వుంటాయి. పైన నూగుండదు; దిగువ ఎ(రటి నూగుంటుంది. పుప్వులు 

కొమ్మలచివర వదులు గుత్తులుగా వస్తాయి. తెల్లటి కః పువ్వులు చిన్నవిగా 6 మిల్లి 

మీటర్ల వెడల్పున వుంటాయి. “టేకుచెట్టు నర్ష ర్తువులో పూవులు పూస్తుంది; శీతా 

కాలంలో కాయలు కాస్తుంది. నవంబరు_జనవరి మాసాలమధ్య ఆకులు రాలి 

పోతాయి. ేసఏ ఆంతా చేకుచెట్టు ఆకులు లేకుండా వుంటుంది. చెట్టు చిగురించ 

డమూ, మొగ్గ తొడగడమూ ఒక్కసారే జరుగుతాయి, వర్గాకాలంచో పుష్పథభరి 
తమై “పేకుచెట్టు నయనానందకరంగా వుంటుంది. ఆకులు రాబ్చేము౨దుగా చూడ 

డానికి వికృతంగా వుంటుంది. 

ఉపయోగములు 

చేకును దాని కలపకోస మే పెంచుతారు. “భారతదేశపు కలపలన్నింటిలో కేకు 
ఉత్తమమైనది. ఓడలు నిర్మించడానికి టేకునుమించిన కలపలేదు. ఇండ్ల విర్మాణా 
వికి, వంతెనల నిర్మాణానికి, వానములుగా వాడడానికీ, చక్రముల ఆకులు చట్రాలు, 

కుర్చీలు మేజాలు వంటివి చేయడానికీ___"టేకు పవికివస్తుంది.'” అవి (టూమ్ 

(వాకాడు. చేకు బాగా మన్నుతుంది. ఇందుకు ఉదాహరణగా లొనావ్షా (మహా 

రాష్ట్ర లోని కర్ణాగుహల కప్పు చుట్టూవున్న "టేకు దూలాలను చెప్పవచ్చుమ. 

2000 ఏండ్ల వయసుగల ఈ "టేకు దూలాలు ఈనాటికీ చెక్కుచెదరకుండా విలిచి 

వున్నాయి । టేకు కలపలోపల బెజ్జాలన్నీ ఒకవిధమైన దింక పదార్ధంతో నిండీ 

వుంటాయి. అందుచేత వీరు ఆ కలపలోపలికి పోయి, దానిని పాడుచేయలేదు. ' 

"పీకుకు చెదపురుగులు పట్టవు. 
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బెంపకయము 

నీరు బాగా వడిసేటువంటి మఎచినేలలో నారు మడిని సిద్దంచేసి విత్తనాలు 

నౌటాలి. సంవత్సరం త ర్వాత వర్గా రారంభసమయంలరో శ మొక్కల లను నీడ 

తగలని బహింంగృపదేశంతే par “ట్ గ ఎవరయివా తమ తమ 

తోటలలో పెంచినాసరే, ఆఅ చేటు సమఘురానివే దెంచుతాయి అన్న చటం కౌర్ 
౧౧ ~ ల లు 

అంగా పేకును జనుము ఎకు_వగా పెంచరు. 

పగల రాలు 

7౬౧౧ల POPCiN. A Soiand 

frinily = ava te 

ఇంలీషు పేద: THE bi IIEND1 TaCr; PORTIA TREE; 

ULIP TREE; UMSGRELLA TREE 

మునిగంగరావినే గంగరాప, గంగరాయ, గంగరేణి మునిగంగరాయ _-- 

అన్న శేకతో కూడా పియుసుంటా ఎ. 
na) 

మనదేశానికి చెండిన అతి చక్కని చెట్లలో - మునిగంగూవి ఒక్కటి. కౌంకణ 

నము[దతీరపాంతంనుండి దక్షిణంగా బర్మా, క్ వ్వీపాలదాకాను, సడ మట 

తూర్పు ఆ(ఫికావరకు మునిగంగరాఏ వ్యాప్తి చందెండ్, 

దీవి శాస్త్రీయనామ ము టో ని “థిస్పీ సియా” ఆన్న (గీకు పదానికీ “దై ప3ందింధ 

మైన” అని భావము. క్రేపైన్ కుక్ దీనిని తహితిలో దేవాలయాల సమీపాన చూచి 

నట్లు ఈపదం సూచిస్తుంది. యూర పుకుచె చెందిన 'పోప్పార్' చెట్టు ఆకులను పోలిన 

ఆకులను 'పాపుల్నియా' అన్నపదం సూచిస్తుంది. 
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వర్ణన 

ఇది చిన్న పరిమాణంనుండి మధ్య పరిమాణందాక పెరుగుతుంది. మునిగంగ 

రావిచెట్టు నిటారుగా పెరుగుతుంది. దీని|మాను నిటారుగా వుంటుంది, దీని 

కొమ్మలు దగ్గర దగ్గరగా వుంటాయి; దీని కుంభము (గుబురు) దట్టంగా 
వుంటుంది. ఆ కారణుచేతనే దీనికి ఇంగ్లీషునో “గొడుగుచెట్టు' అన్న పేరు 

వచ్చింది. బిరుసుగా వుండే దీని ఆకులు ఇంచుమించు హృదయాకారంలో 

వుంటాయి. ఇవి మరచుట్లు (పసారంభో వుంటాయి. ఆకు పొడవు 7-14 సెంటి 

మీటర్లుంటుంది. ఆకు చివర కొసదేలివుంటుంది. దీని ఆకు రావియాకును పోలి 

వుంటుంది కాని దీని ఆకు 'తోకి' రావియాకు తోకంత స్ఫుటంగా వుండదు, 

మునిగంగరావి ఆకులను రాలుస్తుంది; కాని అన్ని ఆకులను ఒక్కసాళ రాల్చదు. 

ఆ కారణంగా ఇది సతతహరితంగా వుంటుంది, ఫిబఎరి నెలపాటికీ చాల ఆకులు 

పండబారి రాలిపోతాయి, దీని పసుప్పపచ్చని పువ్వుట ఆకర్షవంతంగా పృంటాయి, 

పువ్వు 7_9 సెంటిమీటర్ల వెడల్పున వృంటుంది, పుప్పు లోనలి ధూూమవంలో 

“కన్ను” వంటి మచ్చ వుంటుంది. పువ్వులు (క్రమంగా ఇటుక ఎరుప్పరంగురోకి 

మారుతాయి, ఆకర్షకషత్రాల అంచులు ముడతలు పడివుంటాయి, కేసరములన్నీ 

కలిసి గొట్టంవలె ఏర్చడివుంటాయి. ఈ గొట్టం ఎరుపుగానో ధూూమవర్షంలోనో 

వుంటుంది, పుప్పొడి తిత్తులు దంగారు వన్నెలో వుంటాయి. ఈ గొట్టంలో నుండి 

కీలము బయటికివచ్చి కొనను ఆయిదు కీల్మాగములుగా చీలుతుంది, దీవి కాయ 

గుండ్రంగా, గిన్నెవంటి రక్షక ప్మతావ మధ్య అమరివుంటుంది. పచ్చికాయ ఆకు 

పచ్చగా వుంటుంది. పండినకొద్దీ గోధుమరంగులోకి మారి. చివకకు నల్ల బారు 

తుంది. (పతీ పండులోనూ సన్నటి నూగుకల, అండాకారపు విత్తనాలు 6-1 

వుంటాయి, 

పూత 

మునిగంగరావి సంవత్సరం పొడవునా పూస్తుంది, శీకాకాలంలో అధికంగా 
వూ స్తుంది. 
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పెంపకము 

ముసిగంగరావి కోస్తా (పాంతాలకు చెందినదయినప్పటికి, ఇతర (పాంతాల 

లోనూ బాగానే పెరుగుతుంది. అందుకనే దానిని తోటలలోను, వీధుల (పక్కను 
“పెంచుతారు, అందానికయితేనేమి, చల్లటి నీడకయితేనేమి పెంచదగిన చెటు 

మునవిగంగరావి, గుల్లగా వున్న తేలికి నేలలు మునిగంగరాపికి అనువె నవి. కను 

కనే అది సముద్రతీర పు ఇసుకినేలలలో బాగా పెరుగుతుంది. ఇది త్వరగా పెరుగు 

తుంది. విత్తనాలద్వారాగాని శాధా (పవర్తినంన్వారాగాని మునిగంగరావిని పెంచ 

వచ్చును. పెద్దగావుండే కొండను లేదా కొమ్మల ముక్కలను నాటికే కీణింది. 

పోతాయి; కనుక చిన్న ముక్కలను నాటడం మంచిది, 

ఉపయోగములు 

మునిగంగరావి చెక్కు నాణ్యమైనది; గటిగా వుంటుంది. సన్నటి కణములుగల 

ఈ చెక్క నీటివలన పాడవదు. దీనికో దిండిచక్రాలూ, పె'"టైలూ, పడవలూ 
చేస్తారు. ఇతర డేగాలలో దీని చెరడునుండి లభించే సన్నటినారను మనదేశంలో 

జనపనార నుపయోగించిస టే ఉపయోగిస్తారు; దానితో గోతాంసంచులూ (తాడూ 

చేస్తారు. మనడేశంలోమ్మాతం ఈ నారను ఎక్కువగా ఉపయోగించరు. ఈ చెట్టు 

యొక్క వివిధభాగాలనుండి. ముఖ్యంగా అడుగు మానునుండి, కొమ్మలనుండీ 

టానిన్, ఎర్రటిరంగు పదార్థమూ లభిస్తాయి. కొని మనదేశంలో వీటి నుపయో 

గించడంలేదు. 

ఓషదీగుణాలు 

మువిగంగరావి పండ్లను, ఆకులను, వేళ్లను ముద్దగానూరి పూస్తే కొన్ని 

చర్మవ్యాధులు నయమవుతాయంటారు. మరి, .ఇదెంతమా(త్రం నిజమో నాకు తెలి 

యదు. దాని బెరడును విరేచనాలు కట్టడానికి ఇస్తారు. 

అయితే వీధులస్రక్కల నాటడాని కిది చాల అనువై నచెట్లు. ఆందుకనే (పపం 

చంలోని చాల ఉష్టమండలపు దేశాలలో మునిగంగరావి చోటు సంపాదించుకుంది, 



96. నంది 

TOONA CILIATA Roem 

Family : Meliaceae 

ఇంగ్లీము పేద :-THE TOON TREE 

'నందిచెటుశే గాలిచెటు అన్న పేరూ వుంది. నందికి సంస్కృతంలో “తున్న 
టబ టబ | | 

అన్న పేరుంది. చాల భారతీయ భాషలలోను దీనికి 'తున్న' 'తూను' “తున్నం' 

“తున్ డు' అన్న పేర్లున్నాయి. వీటినుందే దీని లాబిన్ పేరయిన "టూనా” 

పుట్టింది. నందిపువ్వుయొక్క ఆకిర్షక ష్మతాలమీవ, రక్షక. పత్రాలమీద పున్న 

లావాటి రోమములను సూచించే పదము. “సీలియాటా'. 

నందిచెట్టునే ‘Cedrels to0on3’ అన్న ఇ ప్రీయనామంతో వ్యవహరించడమూ 

కద్దు. ఆయితే ఇది సరికాదు. అసలైన “సెడిలా' చెట్లన్నీ కూడా అమెరికాకు 
చెందినవి అని 1848 లో రోమర్ నిర్ణారణచేశాడు; తదనంతరం |ప్రాగ్షేశాల చెట్ల 

న్నిటినీ “టూనా' నామంతో వ్యవహరించ సాగారు, 

వరన 
ణ 

ఇది అందమైన పొడుగాటి చెట్టు. గుబురుగా పెరిగి దట్టమైన నీడవి స్తుంది. దీవి 

పక్షొకారపత్రం మధ్య గట్టిడైన (పధాన వృంతం వుంటుంది. ఈ (ప్రధాన వృంతావి 

కటూ ఇటూ జతలు జతలుగా ఉపదళాలుంటాయి. రెమ్మలచివర వాలిన గుత్తులలో 

పువ్వులు పూస్తాయి. పువ్వులు సువాసనగా వుంటాయి. నారింజ ఎరుపురంగులో 
వున్న పశ్ళెంవంటి దానిమీద కేసరములుంటాయి. కాయలు 2-2*5 సెంటిమీటర్ల 
పొడవున, నీడివివాటంగా వుంటాయి. ఇవి దిహు విదారక ఫలములు, వీటిలో 

చదునుగా వున్న గింజలు ఎన్నో వుంటాయి. ఈ గింజయొక్క రెండు కొన 

లందూ రెండు పొరలవంటి రెక్కలుంటాయి. 
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వ్యా ప్తి 

నంది మన దేశమంతటా కనపడుతుంది; ముఖ్యంగా కొండప్రాంతాలలో.. 

నముద్రమట్లంనుండి 1000 మీటర్ల ఎత్తువరకు నంది పెరుగుతుంటుంది. వీడ 
విమిత్తం దీనివి వీధుల (వక్కల నాటుతారు. ఉత్తరకనరాలో నంది ఎక్కువగా 

కనపడుతుంది; అక్కడ ఇది 10 మీటర్ల కన్న (100 ఆడుగులు) ఎక్కువ ఎత్తుకు. 

పెరుగుతుందట. మనదేశానికి తూర్పున మలయా, ఆస్టే)లియాదాక నంది. 
వ్యాపించింది. 

ఉపయోగములు 

నందివలె బహుశోపయోగకరమైన చెట్లు అరుదుగా వుంటాయి, దీని చెక్క 

ఎరగా, సువాననగా వుంటుంది, దీవికి చెదలు పట్టవు. దీనివి విర్మాణపు పనుల 

లోను, మేజాలు మున్నగు వాటిని తయారుచేయడానికిని, ఉపయోగిస్తారు. చుట్టలు 

పెట్టుకునే పెటైల నెక్కు వగా ఈ చెక్కతోనే చేస్తారు. దీవి పువ్వులనుండి. 

పసుపు, ఎరుపు అద్దకపు రంగు (ద్రవ్యం లభిస్తుంది. కాని ఇది విలిచివుండే రంగు. 

కాదు కనుక దీవికి 'వాణీజ్యపువిలువ లేదు. నంది విత్తనాలను ఆకులనూ పశువు. 
లకు మేతగా పెడతారు. నంది బెరడుకు విరేచనాలు మున్నగు వాటిని క'చేగుణం. 

వృందంటారు, 



పారిభాషిక పదావళి 

Alae _ పతీదళములు 

Alternate arrangement - మర చుటు 

(పసారము (ఏశాంఠర క్రమము) 

Anthber - ఫుప్పాడితి త్రీ 

తా _ ఫుచ్చము 

Axil _ చంక 

Barren - గొడ్డుమో లెన 

Berry _ మృదుఫలము 

Bipinnate leaf _ ద్విభిన్న పతూశార 
ప|తేము 

Bole _ అడుగు మెందు 

Bracts _ వేటికలు్ 

Calycine 162. వవంటి ఆరత్షుక 

దళము 

Calyx - రత్నీకప తావళ౪ 

Capsule _ బహువిదారణ ఫలము 

Compound leaf - భిన్నపత్రము 

Concave _ పటా కారమ+గా (పల్ల 

ముగా నున్న 

Corolla _ ఆకర క ప|తౌావళి 

CGorymb _ వయిచ ₹7ల 

Crenate _ వలయదంతగరి 

Crisped _ నొక్కు_లుగల 

Crown -_ కుంభము (గుబురు 

Cultivation _ పెంపకము (సాగుబడి) 

Cutting _ శాండపు ముక్కు; కొమ్మ 

ముక్కా 

Deciduous _. ఆనరాల్పు 

Dentate _ దంతగరి 

Distribution _ పి 

Downy _ నూగుకల (రోమయుతము) 

Drupe - పెంపశాయ 

Dry fruit _ ఎండుశాయ (పండు) 

mm i i i a పలానా నక ననన నాకను 

Elliptic _ అండాశారపు 

Entire 3 సమౌం చలము 

Family _ వటుంబము 

Fascicle _ గు త్తి 

Fertile - సంపర్క_ యోగ్య మెన; సార 

వంత మెన | 

Fig - ఫుష్పుపీఠము; సంయు కఫలము 

Filament _ పోగు ల 

Fleshy fruit _ కండళాయ (పండు) 

Flower ball _ పూబంతి 

Follicle _ ఏకవిదారణఫలము 

Fungus _ బూజు 

Genus _ గణము 

Generic name _ గణనామము 

Glabrous _ నూగు లేకండా (రోమ 

పీవముశా) 

Hair _ నూగు (రోమములు, 
వెండుకలు) 

Hook worm _ నులిపురుగు 

Ifparipinnate leaf _ విషమ భిన్న 
పతీము 

Indehiscent _ అఆవిదారణఫలము 

Inflorescence _ మంజరి 

Irregularly toothed - ఆ|కమమెన 
గరితో 

1200601266 _ vలిపు ఆశారఫు 
Layer _ అంటు - 

Leaflet _ ఉ పదళము 

Legume _ రీవిదారణఫలము 

Littoral _ సము దతీర| పౌంత ఫ్ర 
Lobe - తమ్మె 

Mealy _ వీండి 

Midrib _ మధ్య ఈ నె 
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Mordant _ దంళ క దవ్యమా 

Nerve _ ఈనె 

Oblique - ఏఐమూలగా 

Oblong - నిడివివాటంగా 

Orbicular _ వ ర్తులముగా 

Ovary - అండాశయము 

Order _ తెగ 

Panicle - రెమ్మగు త్తి 

Paripinnate _ సమభిన్నపతము 

Pedicel _ ఉఊపవృంతేము 

Peduncle వృంతేము 

Pendulous - (వేలాడెడు 

Perianth _ పుష్పునిచోళమా (ఆకర్ష క 

ప కావళి) 

Petal - ఆకర్ష కపత్రము 

Petiole _ అపవతొడిమె 

Pinna _ ఉపదళేము 

Pinnate _ పమో కారముగా 

Pistil - పువ్పగర్శ్భము 

Polarity - ధృ వాభిముఖత (భ్యోవాను 

కక) 
Pome _ గు ప్రఫలము 

Porous soil _ గు» చేల 

Pubescent - మృనురోమయుత మెన 

Quadrangular _ చచ్చవుక మగా 

Raceme _ నిడీవిగెల 

Racqis - (పథానవృంఠేమా 

Receptacle - పుష్పపీశము 
Rib _ ఈనె 

Round worm - బీళ్ళపురుఛ 

‘Serroted _ రంపగరి 
Shoot apex _ కాండ పు అ(గము 

పారిభాషిక వదావశి 

Side nerve - వీల్ల ఈ నె 

Simple leaf _ లఘుప(తము 

Sucker _ పీలక 

Spadix - కండకంకి 

Species _ జాతి 

Specific name _ జూతినామము 

Spike _ నిడివికంకి 

Stalk _ తొడిమె 

Stamen _ కేసరము 

Standard petal _ పతాక దళమం 

Sterile -_ గొడ్డు మో తెన 

Stigma - కీలా| “ము 

Stipule - వృంర ప్రుచ్భము 

Style _ కీలము 
Sub-opposite _ అరాభిముఖముగా 

Tape worm - బడ్డీ 'సరుగ 
Tendril _ నులితీగ 

Trifoliate - (తిదళ ము 

Tripinnate - |తిథిన్న పమాశార 

పతేము 

Truncate - కొన (శిఖరము) కోసిన 

మొండిగానున్న 

Umbel _ గు త్తి 

Unisexual _ ఏకలింగకము 

Valve _ ఆర 

Variety _- రకము 

Vegetative propagation - శాఖా 

(పవర నము 

Verticillate _ కరణ ప్రసారము 

Wavy _ తరంగాంచలము 

Whorled - ఛ|తాశారమగా 



అనువాదకుని మనవి 

ఈ పున్తకాన్ని ఇంగ్నీషునుండి తెవిగించడావికి ఈ [కింది (గంథా లుపక 

రించాయి. 

౧ 

ని, 

9. 

10. 

11. 

12, 

13. 

14. 

*“వెర్నాకులర్ లిస్ట్ ఆఫ్ (టీస్, (షల్ అంద్ వుడ్ _కైందిర్స్ ఇన్ ది 

మద్రాస్ (పెపిడెన్పీ'"__ఎ. డబ్ల్ యూ. లషింగ్టన్ (1915) 

“డిక్షనరీ ఆఫ్ ఎకనమిక్ ప్లాంట్స్''__ జార్తి వాట్స్. 
“వెల్త్ ఆఫ్ ఇండియా” ___ 1 నుండి V! నంపుటాలు.__కొన్నిల్ అఫ్ 

పైస్టిఫిక్ అండ్ ఇండప్పియల్ రీసర్చి, న్యూఢిల్లీ. 
“మాండలిక (వ్యవసాయ) వృ త్తి పదకోశము" ఆంధ్రపదేశ్ సాహిత్య 

అకాడమీ, 'హైదరాబాదు. 

ఉక డిక్షనరీ ఆఫ్ బయాలజీ” ఎం. ఆబర్కాంలీ, సి. జె. హిక్మన్, 

ఎం. సి. జాన్సన్, 

క డిక్షనరీ ఆఫ్ సైన్స్''__ఇ. వీ. ఉవరోద్, డి. ఆర్. ఛాప్మన్. 

ఆలెన్ ఇసాక్. 

a “ఫవరింగ్ (టీస్ ఇన్ ఇండియాి'___.డా, ఎం. ఎస్. రన్ధావా. 

“భారత దేశంలో వ్యవసాయం” ఇంగ్లీషు మూలం. ఏడుగురు రచ 

యితలు_._.. తెనిగింపు : త. రామచం(దరావు. 

““వ్యవసాయళా స్త్రము""___గో బేటి జోగిరాజు, 
“సండ్లు” __గోచేటి జోగిరాజు, 

““పార్మిశామిక నస్యములు”'___గో కేటి జోగిరాజు. 

“*వ్యవసాయశా స్త్ర (పథమ పాఠములు''__గోటేటి జోగిరాజు. 

““జీవశాస్త్రము"”” (10 వ తరగతి__ఆం(ధ్ర ప్రదేశ్ పభుత్వ (ప్రచురణ, 
వస్తుగుణ(పకాశీక__ వీటూరి వాసుదేవళొన్త. 

ఈ పుస్తకం ఆనువదించడంలో తోడ్పడిన మ్మితులు (శ్రీయుతులు తాతా సత్య 
వారాయణ, తెంజేరు చంద్రశేఖరళాన్త, తలకీల రామచంద్రరావుగారలకు 
కృతజ్ఞుడను. 

--- అనువాదకుడు 


